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PLAN OPERAŢIONAL 
pentru anul 2012 

 
 

În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Cartei universităţii, Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a elaborat Planul Operaţional pe anul 2012. 

Prezentul Plan Operaţional a fost întocmit în baza Planului Strategic pentru perioada 2012-
2015 aprobat de Senatul universitar, a Contractului de management parafat de Rectorul Universităţii 
şi Preşedintele Senatului în data de 26 ianuarie 2012 şi a Planului managerial asumat de Rectorul 
Universităţii pentru perioada 2012-2015. 

Planul operaţional pe 2012 este însoţit şi de Proiectul de buget pe 2012 propus de MECTS 
în baza Contractului instituţional şi a Contractului complementar parafat la data de 2 mai 2012. 

 
 
1. MISIUNEA UNIVERSIT ĂŢII  
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-

Napoca) are ca misiune formarea profesională de nivel universitar, de a produce, promova şi 
transmite cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare. Misiunea asumată de Universitatea de 
Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este cea de cercetare ştiin ţifică avansată 
şi învăţământ.  

Universitatea îţi propune ca în cadrul misiunii sale să promoveze excelenţa în 
domeniul învăţământului, cercetării şi inovării prin formare academică iniţială şi 
postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în 
acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.  

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile 
fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe 
ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe 
dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.  

Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile 
concrete ale acesteia, universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, 
naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural.  

Activitatea educativă 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.  

Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să 
asimileze un ansamblu de cunoştin ţe, capacităţi şi competenţe profesionale şi civice care să le 
permită să activeze competent şi responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat.  

Prin întreaga activitate educativă, prin relaţiile intra- şi extra-instituţionale, universitatea 
promovează recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, respectul şi toleranţa 
faţă de opinii, ideologii şi religii, respectul faţă de tot ce este viu şi faţă de mediu.  

Universitatea militează pentru îmbunătăţirea continuă a conţinutului procesului de 
învăţământ prin adaptarea permanentă a ofertei de specializări, prin revizuirea planurilor de 
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învăţământ şi a programelor de studiu în concordanţă cu standardele şi perspectivele de dezvoltare 
naţionale şi mondiale, în domeniile vizate.  

Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat, specializare prin studii de formare continuă 
a specialiştilor şi de calificare a fermierilor, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar 
şi a personalului academic propriu, universitatea se defineşte ca un participant activ la educaţia pe 
tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă.  

Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi de cercetare 
proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării profesionale universitare şi 
postuniversitare, precum şi modele de conduită profesională şi civică.  

Prin intermediul membrilor comunităţii sale academice, universitatea este un element 
activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale, de cercetare, de 
transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional.  

Universitatea satisface, în limita prevederilor legale şi a resurselor, 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.  

USAMV Cluj-Napoca 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 calificativelor; asigură condiţiile 
respectării drepturilor de autor, ale descurajării oricăror forme de corupţie, ale promovării 
moralităţii şi relaţiilor de parteneriat între personalul angajat şi studenţi.  

Universitatea promovează măsuri de creştere a răspunderii personale şi colective în ceea ce 
priveşte lărgirea democraţiei participative, creşterea prestigiului profesional, dezvoltarea şi 
protejarea patrimoniului, în privinţa situaţiilor de conflict de interese, raportului dintre exigenţă şi 
autoexigenţă, în privinţa ţinutei academice, relaţiilor publice şi a imaginii proprii şi instituţionale.  

Printr-o dezvoltare susţinută, Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca doreşte să-şi afirme rolul de pol de excelenţă al educaţiei şi cercetării academice, 
al culturii şi transferului tehnologic pentru domeniile specifice, în spaţiul sud-estic şi central 
european.  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară îşi dezvoltă continuu serviciile de 
educaţie şi de cercetare academică internaţională, cu interes deosebit pentru cetăţenii Uniunii 
Europene. Universitatea va milita 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.  

 
 
2. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL EDUCA ŢIEI ŞI ÎNV ĂŢĂMÂNTULUI  
 
2.1. Obiective generale  
 
a. Principalul obiectiv al USAMV Cluj-Napoca pe anul 2012 este să confirme 

statutul de universitate de cercetare avansată şi educaţie şi clasificarea în grupa A a 
universităţilor din România prin evaluarea internaţionala făcută de MECTS cu ajutorul 
Asociaţiei Universităţilor Europene EUA; 

b. Se are în vedere menţinerea ierarhizării programelor de studiu la indicatorii 
obţinuţi pentru 2011 şi renunţarea la programele de categorie E care nu au finanţare bugetară; 

c. Procesul de modernizare a programelor de studii din universitate va continua prin 
creşterea gradului de compatibilitate a curriculelor de studii cu cele existente în ţările Comunităţii 
Europene, în vederea internaţionalizării şi adaptării lor la evoluţiile recente ale societăţii bazate pe 
cunoaştere;  

d. Se are în vedere aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile ECTS pentru 
toate disciplinele din planurile de învăţământ, conform Convenţiei de la Bologna, cerinţelor 
MECTS şi ARACIS;  
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e. Universitatea va acorda în continuare o atenţie deosebită activităţilor didactice 
practice prin utilizarea propriei infrastructuri şi baze materiale precum şi prin dezvoltarea relaţiilor 
de colaborare cu instituţii şi unităţi economice, din ţară şi străinătate, în vederea dezvoltării de 
abilităţile practice, dobândirea de competenţe şi stimularea spiritul inovator al studenţilor; 

f. Asigurarea unui învăţământ de calitate, în paralel cu evaluarea obiectivă a 
rezultatelor învăţării şi deprinderilor aplicative ale studenţilor. Universitatea îşi propune elaborarea 
unui sistem de evaluare a conţinutului şi calităţii procesului de învăţământ, care să includă şi 
observaţiile absolvenţilor universităţii; 

g. Procesul de evaluare a cadrelor didactice va fi axat pe metodologiile şi formularele 
elaborate de către departamentul DAC din USAMV Cluj-Napoca care urmează a adapta conţinutul 
lor la noile criterii de evaluare a universităţii şi la cerinţele ARACIS (fişe de autoevaluare a cadrelor 
didactice, evaluare colegială, evaluare din partea şefului de catedră, evaluare din partea studenţilor);  

h. Perfecţionarea continuă a statutului profesional al cadrelor didactice şi creşterea 
motivaţiei privind promovarea excelenţei în procesul de predare, cercetare ştiinţifică, inovare, 
transfer tehnologic şi prestarea de servicii pentru mediul academic şi cel economic; 

i. Revizuirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice pentru a se elimina 
noţiunile învechite, suprapunerile dintre discipline şi pentru a reevalua ponderea unor discipline sau 
capitole în formarea studenţilor, viitori specialişti. Scopul declarat al acestor măsuri este acela de a 
oferi studenţilor informaţiile şi deprinderile cele mai semnificative, cerute de profesia pentru care se 
pregătesc şi de a asigura absolvenţilor şanse sporite de integrare pe piaţa forţei de muncă;  

j. Stimularea unui proces de învăţare şi evaluare bazat pe participarea activă a 
studenţilor la activit ăţile didactice, pe stimularea gândirii critice şi a studiul individual continuu, 
paralel cu o mai bună comunicare între profesor şi student;  

k. Focalizarea întregului proces de învăţământ pe formarea de competenţe; 
l. Se va analiza oportunitatea şi potenţialul de perspectivă ale unor specializări existente 

şi extinderea ofertei de cursuri şi programe de studiu cu predare în limba engleză sau franceză;  
m. Autorizarea provizorie a unui master didactic şi a unui master de cercetare;  
n. Înfiin ţarea Facultăţii de Ştiin ţa şi Tehnologia Alimentelor; 
o. Continuarea perfecţionării şi specializării prin studii postuniversitare; 
p. Îmbunătăţirea gradului de acoperire a disciplinelor cu cursuri, manuale sau suporturi de 

curs în limba română, franceză şi engleză, paralel cu stimularea folosirii de către studenţi a 
bibliografiei naţionale şi internaţionale reprezentative; 

q. Implementarea conceptului de parteneriat între corpul profesoral şi studenţi în toate 
activităţile didactice şi educative organizate de universitate; 

r. Creşterea ofertei educaţionale a universităţii pentru studenţii din alte ţări şi integrarea 
mai bună a universităţii în reţele educaţionale internaţionale.  

 
2.2. Activitate didactică universitară  
 
În anul 2012-2013, la USAMV Cluj-Napoca vor funcţiona programele de învăţământ 

universitar existente, bazate pe cele trei cicluri Bologna (Ciclul I - Învăţământ universitar de licenţă; 
Ciclul II - Învăţământ universitar de masterat; Ciclul III - Învăţământ universitar de doctorat cu 
durata de 3-4 ani). Se va continua perfecţionarea profesională postuniversitară şi cea de formare 
continuă şi se va susţine continuarea activităţii Departamentul de pregătire a personalului didactic.  

Durata studiilor de licenţă este în prezent de 4 ani la învăţământul agricol şi ingineresc, de 
6 ani la cel medical veterinar şi 3 ani la Biologie. Durata studiilor de master este de 2 ani.  

Pentru anul 2012 se propune menţinerea numărului actual de studenţi, de 6.200 
(media ultimilor patru ani este de 6.012 studenţi), din care minimum 30% studenţi cu taxă (actual 
6.220 studenţi, 4342 buget şi 1878 cu taxă reprezentând 30,19%). 

Pentru anul universitar 2012-2013 învăţământ universitar de licenţă la zi va asigura 
pregătirea studenţilor în cadrul a 25 de specializări din cadrul a 12 domenii de studiu.  
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Pentru învăţământul de licenţă la zi, capacitatea anuală totală de şcolarizare (anul I), 
aprobată de ARACIS este de 1.740 locuri (la buget şi taxă). 

Facultatea de Agricultură funcţionează cu şase specializări în trei domenii şi are o 
capacitate totală de şcolarizare de 305 locuri în domeniul Agronomie (Agricultură limba română şi 
limba franceză, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie 
alimentară), domeniul Biologie (Biologie), şi domeniul Ingineria mediului (Ingineria şi protecţia 
mediului în agricultură).  

Facultatea de Ştiin ţa şi Tehnologia Alimentelor va funcţiona cu trei specializări în 
domeniul Ingineria produselor alimentare (Controlul şi expertiza produselor alimentare, Ingineria 
produselor alimentare şi Tehnologia prelucrării produselor agricole), şi va avea o capacitate totală 
de înmatriculare a 210 studenţi la licenţă. 

Facultatea de Horticultură funcţionează cu şapte specializări în cadrul a patru domenii şi 
are o capacitate totală de şcolarizare de 575 de locuri pentru domeniile Horticultură (Horticultură şi 
Peisagistică), Inginerie şi Management (Inginerie economică în agricultură, Inginerie şi 
management în alimentaţie publică şi agroturism, Inginerie şi management în industria turismului), 
domeniul Silvicultură (Silvicultură) şi domeniul Inginerie geodezică (Măsurători terestre şi 
cadastru).  

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii funcţionează cu cinci specializări în cadrul a 
două domenii, cu o capacitate totală de înmatriculare de noi studenţi de 350 la: Zootehnie 
(Zootehnie şi Piscicultură şi acvacultură) şi Biotehnologii (Biotehnologii agricole, Biotehnologii 
medical veterinare şi Biotehnologii pentru industria alimentară).  

Facultatea de Medicină Veterinară va funcţiona cu două specializări în cadrul a două 
domenii: Medicină Veterinară (Medicină Veterinară, limba română, limba engleză şi limba 
franceză) şi Inginerie chimică (Controlul şi Securitatea Produselor Alimentare). Capacitatea totală 
de şcolarizare anuală este de 300 locuri. 

Pentru învăţământul universitar de licenţă, forma ID şi FR, universitatea asigură o 
capacitate de şcolarizare anuală de 385 locuri şi o pregătire în cadrul a patru specializări: 
Agricultură (ID), Biologie (FR), Tehnologia prelucrării produselor agricole ID, Ingineria şi 
protecţia mediului în agricultura (ID), Horticultură (ID), Inginerie economică în agricultură (FR) şi 
Zootehnie (ID).  

La ciclul II de studii universitare masterat, universitatea va asigura, în anul universitar 
2012-2013, formarea de specialişti în cadrul a 22 programe de studii, în 9 domenii diferite pentru 
care se asigură o capacitate de şcolarizare anuală de 795 locuri, reprezentând aproape 38% 
din capacitatea totală anuală de şcolarizare la licenţă (2.125). Repartizarea lor este după cum 
urmează:  

Facultatea de Agricultură funcţionează cu următoarele specializări: la învăţământul de 
ZI, Agricultură organică, Managementul resurselor naturale şi agroturistice, Dezvoltare rurală, 
Protecţia plantelor, Agricultura, schimbări climatice şi siguranţa alimentelor în limba franceză, 
Biologia agroecosistemelor, Protecţia sistemelor naturale şi antropice, iar învăţământul ID: Protecţia 
plantelor (FR). Capacitatea de şcolarizare totală este de 205 locuri. 

Facultatea de Ştiin ţa şi Tehnologia Alimentelor funcţionează cu următoarele 
specializări: Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză - Food quality management), 
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare, Siguranţa alimentară şi protecţia 
consumatorului. Capacitatea de şcolarizare totala este de 125 locuri. 

Facultatea de Horticultură funcţionează cu următoarele specializări la învăţământul de 
ZI: Managementul producţiei horticole în climat controlat, Ştiinţe horticole, Proiectarea, amenajarea 
şi întreţinerea spaţiilor verzi, Biodiversitate şi bioconservare, Inginerie genetică în ameliorarea 
plantelor, Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate, 
Silvicultura - Managementul ecosistemelor forestiere, Agribusiness în limba engleză, Economie 
agroalimentară, iar la învăţământul ID: Managementul producţiei horticole în climat controlat (FR). 
Capacitatea de şcolarizare totală este de 205 locuri. 
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Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii funcţionează cu următoarele specializări la 
învăţământul de ZI: Managementul creşterii animalelor şi acvacultură, Managementul calităţii 
produselor de origine animalieră, Biotehnologii aplicate. Capacitatea de şcolarizare totală este de 
170 locuri. 

Universitatea îşi propune ca pe parcursul anului universitar 2012-2013 să trimită la 
ARACIS dosarele de autorizare a două programe de studii masterale, respectiv Master didactic şi 
Master de Cercetare în cooperare cu Universitatea din Liege.  

Studiile doctorale, pe parcursul anului universitar 2012-2013, se vor baza pe prestaţia a 89 
profesori conducători de doctorat care, în funcţie de performanţe, urmează să fie integraţi în noul 
IOSUD, pentru coordonarea activităţii celor peste 400 de doctoranzi. Se are în vedere şcolarizarea 
în 2012 a unui număr minim de 50 de studenţi doctoranzi. 

Principalul obiectiv pentru 2012 este abilitarea unui număr cât mai mare de cadre 
didactice pentru înfiinţarea unui IOSUD care să continue activitatea cu minimum două şcoli 
doctorale: una de Agricultură (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii) şi una de 
Medicină Veterinară. 

Conform legislaţiei în vigoare Şcolile doctorale urmează a fi evaluate şi acreditate de 
ARACIS şi MECTS pe baza performanţelor conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor, 
universitatea noastră având ca obiectiv acreditarea a minimum două şcoli doctorale. 

Se are în vedere scoaterea la concurs a postului de Director CSUD, reorganizarea 
şcolilor doctorale în vederea acreditării şi descentralizarea bugetară pentru administrarea veniturilor 
şi cheltuielilor proprii de către IOSUD. 

Universitatea îşi propune continuarea proiectelor existente POSDRU ale MECTS privind 
reforma studiilor doctorale şi susţinerea financiară, în limitele posibile, a doctoranzilor din 
programele care nu prevăd burse doctorale. 

De asemenea, universitatea îşi propune ca în anul în curs să continue mobilităţile 
studenţilor doctoranzi în universităţi şi institute partenere şi încurajarea cotutelelor internaţionale 
prin programe derulate cum ar fi „Socrates”, „Titulescu” şi de a participa în continuare şi de a 
dezvolta reţele de pregătire doctorală (ex. Euromediteranean University - EMUNI).  

 
2.3. Personalul didactic  
 
Universitatea totalizează în prezent 480 de posturi didactice dintre care 53,33% sunt 

ocupate de către 256 cadre didactice cu contract permanent de muncă. Raportul de studenţi- 
cadru didactic este de 17,00 în scădere de la 20,1 în urmă cu trei ani. 

Remarcăm gradul mic de ocupare a posturilor (norma ARACIS 75%)  datorat 
politicilor guvernamentale de blocare a posturilor sau limitarea la 1 post la 7 plecări (pensionări). 

Ca politici privind personalul didactic se propun următoarele obiective:  
a. Scoaterea la concurs a 25 posturi de asistent şi şef de lucrări  în conformitate cu 

cererile existente la nivelul departamentelor şi facultăţilor şi în funcţie de sustenabilitatea lor 
financiară; 

b. Sprijinirea a minimum 5 cadre didactice pentru abilitare şi includere în structura 
IOSUD şi a şcolilor doctorale. 

c. Perfecţionarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a calităţii personalului 
didactic în vederea recrutării şi promovării cadrelor didactice, în conformitate cu criteriile 
legale şi practicile internaţionale în domeniu;  

d. Perfecţionarea criteriilor de autoevaluare anuală şi evaluare a cadrelor didactice şi 
participarea studenţilor şi absolvenţilor la procesul de evaluare a procesului didactic;  

e. Acordarea gradaţiilor de merit  după criterii transparente de calitate, valabile pentru 
întreg corpul didactic şi personalul didactic auxiliar;  

f. Acordare, în limita condiţiilor financiare obiective, de salarii de merit (10% la salarul 
de bază) după criterii de performanţă în baza sistemului de autoevaluare din universitate;  
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g. Implementarea noului sistem de autoevaluare academică (self study) prin prezentarea 
o data la doi ani, în cadrul departamentului, a CV şi a activităţilor desfăşurate. 

h. Perfecţionarea personalului didactic propriu prin înfiin ţarea unui centru de didactică 
academică şi susţinerea de către universitate a accesului la o mai bună informaţie ştiinţifică.  

 
2.4. Educaţia permanentă  
 
Educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii este o componentă prioritară a societăţii bazate 

pe cunoaştere la care universitatea noastră va trebui să aibă o mai mare contribuţie în viitor. Pentru 
acest an se propune: 

a. Prin colaborarea cu asociaţiile şi colegiile profesionale universitatea trebuie să aibă o 
mai mare implicare în perfecţionarea continuă a specialiştilor din domeniile specifice;  

b. Sporirea ofertei de specializare în acord cu realităţile societăţii actuale pentru 
continuarea dialogul universitate-societate-mediu economic şi transferul tehnologic al 
rezultatelor cercetării ;  

c. Accesarea de fonduri structurale şi sectoriale pentru formarea şi calificarea resursei 
umane în domeniul specializărilor existente şi a cercetării efectuate în universitate;  

d. Continuarea şi dezvoltarea activităţii şcolilor postdoctorale existente şi participarea la 
noile competiţii din acest domeniu; 

e. Implicarea mai activă a universităţii în colaborările cu liceele, şcolile generale şi 
grădini ţele din judeţ pentru formarea unei culturi dedicate protecţiei mediului, dragostei pentru viu 
şi natură şi grijă faţă de animale. 

 
 
3. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL CERCET ĂRII  
 
Consiliul de Administraţie, în conformitate cu misiunea universităţii şi a Planului strategic 

al universităţii, a stabilit pentru anul 2012 următoarele obiective:  
a. Creşterea importanţei cercetării ştiin ţifice în activitatea cadrelor didactice şi a 

studenţilor în conformitate cu misiunea de cercetare avansată asumată de universitate; 
b. Poziţionarea universităţii noastre pe primele zece locuri în ierarhizarea celor 49 

universităţi de stat din ţară, în privinţa alocării bugetare în funcţie de valoarea indicatorului de 
calitate;  

c. Evaluarea la nivelul Universităţii a unui număr de 8 centre de cercetare, în scopul 
promovării a minimum 2 centre de excelenţă recunoscute la nivel naţional prin competiţie ANCS;  

d. Implementarea în laboratoarele de încercări şi cercetare din cadrul universităţii a unor 
metodologii analitice performante, din domeniile specifice fiecărui laborator şi alinierea la 
metodologiile oficiale de analiză şi control europene şi internaţionale pentru efectuarea de servicii 
pentru comunitatea academică şi mediul economic; 

e. Creşterea contribuţiei cercetării la bugetul de venituri a universităţii  (în prezent 
30%); 

f. Înfiin ţarea unei baze de date cu serviciile oferite de laboratoarele şi centrele de 
cercetare recunoscute şi validate de universitate; 

g. Stimularea şcolilor doctorale şi a cercetării postdoctorale, inclusiv prin accesarea de 
fonduri POSDRU, în parteneriat cu instituţii din ţară şi din străinătate;  

h. Asigurarea celor mai bune condiţii pentru realizarea unor performanţe superioare în 
ceea ce priveşte capacitatea universităţii de a concepe/dezvolta proiecte, produse şi tehnologii 
inovative pentru mediul de afaceri; 

i. Înfiin ţarea unei baze de date cu dotările şi facilit ăţile de cercetare din universitate; 
j. Utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare existente şi redistibuirea dotărilor 

neutilizate pentru folosirea lor în activitatea de cercetare şi stimulare a publicaţiilor de impact; 
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k. Publicarea unui număr de cel puţin 150 de articole şi lucrări ştiin ţifice în reviste 
indexate şi cotate ISI;  

l. Menţinerea buletinelor USAMV Cluj-Napoca în categoria B+ în clasificarea CNCSIS 
şi indexarea lor în principalele baze de date internaţionale (BDI) în vederea asigurării condiţiilor 
necesare trecerii acestora în categoria de clasificare A a CNCSIS (ISI);  

m. Participarea persoanelor cu responsabilităţi pe linie de cercetare (prorector ştiinţific, 
director cercetare, responsabil birou granturi, secretari ştiinţifici), la sesiunile de formare (pilotare) 
ale Modulului Managementul cercetării, din cadrul proiectului Îmbunătăţirea managementului 
universitar, organizate de UEFISCSU;  

n. Diseminarea mai activă a informaţiilor privind participarea la competi ţia de 
granturi şi proiecte de cercetare şi participarea la campania de informare şi dezbateri privind 
principalele iniţiative în domeniul politicilor CDI, inclusiv situaţia finanţării PNCDI pentru anul 
2013 şi perspectivele pentru perioada 2013–2020, inclusiv organizarea unor dezbateri naţionale 
privind proiectele ANCS;  

o. Sprijin în menţinerea tinerilor cercetători angajaţi cu funcţia de bază pe proiectele de 
cercetare derulate în cadrul Universităţii;  

p. Creşterea calităţii şi vizibilit ăţii celui de al 11-lea Simpozion Internaţional 
„Prospects for the 3rd Millennium Agriculture” , cu o mai largă participare a unor specialişti din 
ţară şi străinătate (minim 10 de ţări);  

q. Creşterea calităţii publicaţiilor din Buletinul Ştiin ţific din USAMV Cluj-Napoca  
(cele patru serii) prin acceptarea numai a publicaţiilor celor care corespund politicii editoriale ale 
Buletinului;  

r. Organizarea în cadrul Universităţii a unei sesiuni de comunicări ştiin ţifice 
studenţeşti . Editarea CD-urilor şi publicarea lucrărilor ştiinţifice prezentate în cadrul sesiunii 
pentru un minim de 300 de participanţi. Premierea participanţilor care au fost clasaţi pe primele 
locuri în secţii. 

 
 
4. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL PARTENARIATULUI CU STUDEN ŢII  
 
4.1. Admiterea  
 

Dintre obiectivele cele mai importante în cadrul parteneriatului cu studenţii este acela de a le 
putea oferi condiţii cât mai bune şi diverse de studiu, în cadrul capacităţilor totale aprobate de 
ARACIS. 

În acest scop se doreşte cea mai bună mobilizare şi informare privind oferta academică 
a universităţii  prin: 

− Accesul liber la toate formele de învăţământ şi caracterul multicultural; în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi a principiilor democratice, universitatea asigură accesul necondiţionat al 
oricărui absolvent de liceu, indiferent de etnie sau apartenenţa religioasă, la concursul de admitere, 
la programele de studii din oferta educaţională, conform legislaţiei naţionale şi a metodologiei 
aprobate de Senatul universităţii;  

− Atragerea în universitate a absolvenţilor de liceu cu o pregătire generală cât mai bună, cu 
o bună cunoaştere a specializărilor şi condiţiilor de pregătire din universitate;  

− Ocuparea unui număr cât mai mare din locurile disponibile pe baza performanţelor 
individuale ale candidaţilor;  

− Atragerea de candidaţi din străinătate la programe de studii în limba română, în limba 
engleză şi franceză;  

− Se are în vedere atragerea unor candidaţi cât mai performanţi prin o mai bună 
comunicarea cu liceele performante;  

− Vizite ale cadrelor didactice şi studenţilor universităţii în licee;  
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− Popularizarea detaliată prin internet, broşuri, pliante, mass-media, a ofertei de studii şi a 
condiţiilor de şcolarizare, baza materială didactică, de cazare şi cultura-sportivă, oportunităţi 
naţionale şi internaţionale privind integrarea pe piaţa muncii, relaţii ale USAMV Cluj-Napoca cu 
alte instituţii similare etc.;  

− Participarea la târguri, expoziţii, seminarii, mese rotunde cu prezentarea ofertei 
universităţii şi a facultăţilor;  

− Organizarea în cadrul manifestării AGRARIA a târgului privind oferta educaţională din 
universitate şi oferta de joburi în colaborare cu ALUMNI şi Departamentului de educaţie pentru 
carieră; 

− Organizarea zilei porţilor deschise în universitate şi invitarea de grupuri de elevi, 
potenţiali candidaţi;  

− Contactarea unor parteneri internaţionali ce oferă servicii educaţionale pentru 
popularizarea ofertei noastre educaţionale şi a condiţiilor; 

− Actualizarea în permanenţă a paginii web a universităţii şi accesarea unor reţelele 
internaţionale de educaţie şi cercetare universitară.  

Pentru anul universitar 2012-2013 vor putea fi  oferite pentru concursul de admitere 
aproape 3.000 de locuri, reprezentând potenţialul actual de şcolarizare a universităţii, 
conform capacităţii totale de şcolarizare anuală aprobate de ARACIS pentru fiecare program 
de studiu. Dintre acestea 2.125 sunt locuri pentru studii de licenţă şi 795 locuri pentru studii de 
master, după cum urmează:  

 
A. Ciclul de licenţă – forma de învăţământ la zi  
 

Facultatea  
(capacitatea totală) 

Domeniul 
Programe de studiu acreditate sau 

autorizate de ARACIS (A/AP) 
Durata 
(ani) 

Capacitatea 
anuală de 
şcolarizare 
aprobată 
ARACIS 

Agricultur ă  
(305) 

1. Agronomie  

1. Agricultură A 4 95 
2. Agricultură-Lb. franceză A  30 
3. Montanologie A 4 50 
4. Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor 

pentru agricultură şi industrie 
alimentară  

AP 4 45 

2. Biologie 5. Biologie  A 3 25 
3. Ingineria 

Mediului 
6. Ingineria şi protecţia mediului în 

agricultură 
A 4 60 

Ştiin ţa şi Tehnologia 
Alimentelor 
(210) 

4. Ingineria 
Produselor 
Alimentare 

7. Tehnologia prelucrării produselor 
agricole 

A 4 100 

8. Controlul şi expertiza produselor 
alimentare  

A 4 60 

9. Ingineria produselor alimentare AP 4 50 

Horticultur ă 
(575) 

5. Horticultură 
10. Horticultură A 4 110 
11. Peisagistică A 4 100 

6. Inginerie şi 
Management 

12. Inginerie economică în agricultură A 4 75 
13. Inginerie şi management în 

alimentaţie publică şi agroturism 
A 4 90 

14. Inginerie şi management în industria 
turismului 

AP 4 75 

7. Silvicultură  15. Silvicultură A 4 100 
8. Inginerie 

Geodezică 
16. Măsurători terestre şi cadastru  AP 4 25 

Zootehnie şi Biotehnologii  
(350) 

9. Zootehnie 
17. Zootehnie A 4 150 
18. Piscicultură şi acvacultură  A 4 60 

10. Biotehnologii 
19. Biotehnologii agricole A 4 50 
20. Biotehnologii pentru industria 

alimentară 
AP 4 55 
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21. Biotehnologii medical-veterinare  AP 4 35 

Medicină Veterinară  
(390) 

11. Medicină 
Veterinară 

22. Medicină veterinară A 6 240 

23. Medicină veterinară (limba engleză) AP 6 30 
24. Medicină veterinară (limba 

franceza) 
AP 6 30 

12. Inginerie 
Chimica 

25. Controlul şi securitatea produselor 
alimentare 

AP 
 

4 90 

 
B. Ciclul de licenţă – Învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (IFR)  
 

Facultatea  
(capacitatea totală) Domeniul 

Specializări 
Programe de studiu acreditate sau autorizate 

de ARACIS (A/AP) 

Durata 
(ani) 

Capacitatea 
anuală de 
şcolarizare 
aprobată 
ARACIS 

Agricultur ă 
(155) 

1. Agronomie  
1. Agricultură ID A 4 50 
2. Agricultură ID – Extensia Viterbo AP 4 25 

2. Biologie 3. Biologie IFR A 3 30 
3. Ingineria 

mediului  
4. Ingineria şi protecţia mediului în 

agricultura ID 
AP 4 50 

Ştiin ţa şi Tehnologia 
Alimentelor (50) 

4. Ingineria 
Produselor 
Alimentare 

5. Tehnologia prelucrării produselor 
agricole ID 

A 4 50 

Horticultur ă  
(105) 

5. Horticultură 
6. Horticultură ID A 4 50 
7. Horticultură ID – Extensia Viterbo AP 4 25 

6. Inginerie şi 
Management  

8. Inginerie economică în agricultură 
IFR 

A 4 30 

Zootehnie şi 
Biotehnologii (75) 

7. Zootehnie 
9. Zootehnie ID A 4 50 
10. Zootehnie ID – Extensia Viterbo AP 4 25 

 
C. Ciclul master – învăţământ cu frecvenţă  
 

Facultatea  
(capacitatea totală) 

 
Domeniul 

Programe de studiu acreditate sau autorizate 
ARACIS (A/AP) 

Durata 
(ani) 

Capacitatea 
anuală de 
şcolarizare 
aprobată 
ARACIS 

Agricultur ă  
(180)  

1. Agronomie  

1. Agricultură organică  A 2 25 
2. Managementul resurselor naturale şi 

agroturistice  
A 2 25 

3. Dezvoltare rurală A 2 25 
4. Protecţia plantelor A 2 25 
5. Agricultura, schimbări climatice şi 

siguranţa alimentelor –lb.franceză 
A 2 25 

2. Biologie 6. Biologia agroecosistemelor A 2 25 
3. Ingineria 

Mediului 
7. Protecţia sistemelor naturale şi antropice A 2 30 

Ştiin ţa şi 
Tehnologia 
Alimentelor  
(125)  

4. Ingineria 
Produselor 
Alimentare 

8. Managementul calităţii alimentelor (in 
limba engleza-Food quality management) 

A 2 25 

9. Sisteme de procesare şi controlul calităţii 
produselor alimentare 

A 2 50 

10. Siguranţa alimentară şi protecţia 
consumatorului  

A 2 50 

Horticultur ă  
(265)  

5. Horticultură 

11. Managementul producţiei horticole în 
climat controlat 

A 2 25 

12. Ştiinţe horticole A 2 25 
13. Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea 

spaţiilor verzi 
A 2 25 

14. Biodiversitate şi bioconservare A 2 40 
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15. Inginerie genetică în ameliorarea 
plantelor 

A 2 25 

16. Tehnologia producerii şi valorificării 
vinurilor speciale şi a produselor derivate 

A 2 25 

6. Silvicultura 
17. Silvicultura-Managementul ecosistemelor 

forestiere 
A 2 50 

7. Inginerie şi 
management 

18. Agribusiness (în limba engleză) A  25 
19. Economie agroalimentară A 2 25 

Zootehnie şi 
Biotehnologii  
(170)  

8. Zootehnie 

20. Managementul creşterii animalelor şi 
acvacultură 

A 2 70 

21. Managementul calităţii produselor de 
origine animaliera 

A 2 50 

9. Biotehnologii 22. Biotehnologii aplicate A 2 50 
 
D. Ciclul master – învăţământ FR  
 

Facultatea  Domeniul 
Specializări 

Programe de studiu acreditate (A) 
sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) 

Durata 
(ani) 

Capacitatea 
anuală de 
şcolarizare 
aprobată 
ARACIS 

Agricultur ă  1. Agronomie 1. Protecţia plantelor (FR)  2 25 

Horticultura 2. Horticultura 
2. Managementul producţiei horticole în 

climat controlat (FR) 
 2 25 

 
Pentru ciclul de studii doctorale, ne propunem ca la admiterea 2012 să putem oferi cel 

puţin 50 de locuri la studii cu frecvenţă, bugetate MECTS. 
Alocarea locurilor la studii doctorale cu frecvenţă se va face în funcţie de raportul dintre 

numărul de doctoranzi înscrişi la un conducător şi numărul de titluri de doctor conferite acestora, în 
funcţie de baza materială şi fondurile atrase prin contracte de cercetare disponibile conducătorului şi 
priorităţile stabilite de universitate.  

 
4.2. Relaţia personalului didactic şi administrativ al universit ăţii cu studenţii  
 
Întreaga activitate a universităţii este centrată pe student în vederea atingerii unor obiective 

specifice:  
− Formarea de specialişti, în domeniile specifice universităţii, capabili să se integreze 

rapid şi eficient pe piaţa forţei de muncă, în domeniile pentru care s-au pregătit;  
− Dezvoltarea personalităţii, a capacităţilor de opţiune, a iniţiativei individuale şi a 

spiritului civic al studenţilor;  
− Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, inovare, publicare şi transfer tehnologic. 
În vederea atingerii acestor obiective, studentul trebuie să devină partenerul cadrului 

didactic în activităţile didactice, de cercetare şi administrative ale universităţii.  
In vederea stimulării acestui parteneriat se au în vedere următoarele:  
a. Participarea activă a reprezentanţilor studenţilor la actul decizional din 

universitate, ca parteneri în demersurile de creştere permanentă a calităţii pregătirii profesionale, a 
dezvoltării spiritului civic şi moralităţii; 

b. Susţinerea de către universitate a tuturor organizaţiilor studenţeşti  în vederea 
creşterii reprezentativităţii acestora şi a sprijinirii iniţiativelor acestora; 

c.  Perfecţionarea sistemului de evaluare de către studenţi a calităţii programelor de studii 
şi a performanţelor cadrelor didactice;  

d. Validarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din USAMV Cluj-
Napoca; 

e. Sprijin în organizarea în comun a unor manifestaţii ştiinţifice, artistice, sportive şi în 
conceperea de publicaţii ştiinţifice;  
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f. Angrenarea studenţilor în activităţile de cercetare, expertiză şi transfer tehnologic 
desfăşurate în universitate;  

g. Responsabilizarea studenţilor în administrarea căminelor, a clubului cultural, a bazei 
sportive şi bazei materiale legată de practica de specialitate;  

h. Lărgirea accesului studenţilor în timp real (prin sistemul informatic intern al 
universităţii), la datele personale privind situaţia şcolarităţii, regulamentele interne ale universităţii, 
programele de studii, orarul activităţilor didactice şi programarea seminariilor, suporturi de curs, 
oportunităţi de realizare a practicii de specialitate, mobilităţi şi burse, oportunităţi de angajare pe 
durata studenţiei şi după absolvire, etc.; 

i. Susţinerea Departamentului de Educaţie pentru Carieră pentru dezvoltarea de 
aptitudini de comunicare a studenţilor şi adaptare la condiţiile socio-economice şi cultura 
europeană; 

j. Rezolvarea conflictelor existente cu FAS USAMV pe cale amiabilă, printr-un dialog 
academic civilizat, în dorinţa de colaborare şi parteneriat cu reprezentanţii studenţilor. 

 
4.3. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi sociale a studenţilor  
 
USAMV Cluj-Napoca va urmări permanent îmbunătăţirea infrastructurii destinate 

învăţământului, studiului, cercetării şi relaxării studenţilor în Campusul Universitar prin iniţierea 
unor noi investiţii şi continuarea sau finalizarea unor investiţii începute (mansardarea Clinicii de 
boli infecţioase, finalizarea Bibliotecii centrale, finalizarea noului cămin studenţesc Agro II). 

Modernizarea sălilor de curs, amenajarea unei săli dotate cu aparatură pentru 
videoconferinţe, dezvoltarea sistemului e-learning, modernizarea sălilor de lectură, completarea cu 
aparatură performantă a dotării laboratoarelor didactice şi dezvoltarea facilităţilor de practică de 
specialitate în cadrul laboratoarelor de microproducţie, modernizarea clinicilor sau a spitalului 
veterinar sunt doar câteva obiective permanente în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale a 
studenţilor.  

În universitate se vor acorda în continuare patru categorii de burse, conform legii, pe 
baza performanţelor profesionale şi a veniturilor susţinătorilor legali: bursă de performanţă, bursă 
de merit, bursă de studiu şi bursă socială. Se propune acordarea de burse la minim 1/3 din 
studenţii cu studii finanţate de la buget în acord cu dorinţele studenţilor şi resursele asigurate de 
MECTS.  

Studenţii vor avea asigurate şi burse, pe bază de concurs, oferite de către organisme 
neguvernamentale sau unităţi economice. Universitatea se va preocupa de asemenea ca din resurse 
proprii să asigure sprijin financiar studenţilor cu merite profesionale şi ştiinţifice deosebite (premii 
la simpozioanele studenţeşti, bursa Rectorului, burse ocazionale etc.). De asemenea, la fel ca în 
ultimii ani, studenţii cu rezultate deosebite vor beneficia de o excursie finanţată de universitate în 
Ungaria la Universitatea din Szeged.  

 
 
5. OBIECTIVE PRIVIND SISTEMULUI INFORMATIC AL UNIVE RSITĂŢII  
 
În vederea îndeplinirii obiectivului de descentralizare financiară şi administrativă promovat 

în cadrul noului management antreprenorial propus prin Planul strategic se are în vedere 
continuarea eforturilor de perfecţionare continuă a sistemului informatic al universităţii. 

În anul 2012 ne propunem completarea sistemului informatic existent cu următoarele 
domenii:  

a. Managementul activităţilor didactice – orar electronic;  
b. Contabilitate-financiar – evidenţa fondurilor până la nivel de departament, servicii, 

activităţi, cămine, club, bază sportivă, staţiuni didactice, microproducţie;  
c. Aprovizionare;  
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d. Managementul studenţilor – admitere, înmatriculare, evidenţă, cataloage, foaie 
matricolă, taxe, înscriere la forme de evaluare a cunoştinţelor, cazare;  

e. Managementul cercetării – contracte, publicaţii;  
f. Promovarea imaginii universităţii şi facultăţilor – perfecţionarea site-ului;  
g. Evaluarea calităţii – autoevaluare, evaluarea studenţilor;  
Se are în vedere finalizarea tuturor modulelor aflate în lucru şi instruirea 

personalului privind posibilit ăţile de utilizare pentru implementarea finală a sistemului IT. 
 
 
6. OBIECTIVE PRIVIND DOCUMENTAREA ŞI BIBLIOTECA UNIVERSIT ĂŢII 
 
Pentru o universitate bazată pe cercetare avansată documentarea şi existenţa unei biblioteci 

performante este un obiectiv prioritar. În acest scop se are în vedere: 
a. Asigurarea bibliografiei şi a documentaţiei specifice necesare cercetării şi 

învăţământului la toate specializările existente în cadrul programelor de studiu, atât pentru 
cadrele didactice cît şi pentru studenţi; 

b. Asigurarea de abonamente on-line pentru principalele baze de date prin participarea 
la programul ANELIS , care acoperă toate domeniile de studii din universitate;  

c. Achiziţia de carte de producţie naţională şi internaţională, reprezentativă pentru 
domeniile de studii ale universităţii;  

d. Abonamente la periodice româneşti şi străine;  
e. Dezvoltarea relaţiilor de schimb intern şi internaţional de publicaţii  (actual 168 

de parteneri din 39 de ţări pentru schimburile Buletinului ştiinţific USAMV, seriile Agricultură, 
Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii Medicină Veterinară şi a altor publicaţii al Editurii 
AcademicPres).  

f. Upgradarea sistemului informatic al bibliotecii;  
g. Dezvoltarea sistemului e-learning – suporturi de curs, teste de autoevaluare, 

comunicare on-line cu profesorii, demonstraţii, cursuri şi conferinţe on-line, în timp real sau din 
înregistrări;  

h. Promovarea sistemului de învăţare şi schimburi de experienţă prin teleconferinţe;  
i. Finalizarea construcţiei noii Bibliotecii centrale, de aproximativ 5.500 mp.  

 
 
8. OBIECTIVE PRIVIND CRE ŞTEREA VIZIBILIT ĂŢII INTERNA ŢIONALE  
 
Luând în considerare implicaţiile procesului de internaţionalizare a studiilor şi creştere a 

vizibilit ăţii internaţionale, precum şi importanţa acestora în evaluarea universităţii se consideră ca 
acţiuni necesar a fi întreprinse în anul 2012, următoarele: 

a. Compatibilizarea continuă a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice cu 
cele ale universităţilor şi facultăţilor de profil similar din ţările europene, în vederea facilitării 
mobilităţilor studenţilor şi recunoaşterii internaţionale a diplomelor;  

b. Menţinerea colaborărilor şi ini ţierea unor noi protocoale de colaborare cu universităţi din 
Europa şi din Statele Unite ale Americii în domeniul învăţământului şi cercetării universitare şi în 
vederea întocmirii unor proiecte cu finanţare externă;  

c. Creşterea numărului şi duratei mobilit ăţilor cadrelor didactice şi a studenţilor  în 
universităţi, institute de cercetare şi societăţi comerciale din străinătate, pentru perfecţionare, 
schimb de bune practici şi încheierea de contracte de colaborare;  

d. Atragerea de studenţi străini la cursuri universitare  (licenţă, master, doctorat) şi 
atragerea de cercetători străini la studii postdoctorale şi în programe de cercetare;  

e. Atragerea de profesori străini de prestigiu ca profesori asociaţi în cadrul studiilor de 
licenţă şi master, în cadrul cotutelelor la studiile doctorale şi experţi în cadrul proiectelor europene 
de formare a resurselor umane (POSDRU);  
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f. Integrarea mai amplă a universităţii în reţele internaţionale de educaţie şi cercetare 
universitară şi în reţele de expertiză şi prognoză în domeniile specifice;  

g. Realizarea de programe de studii în colaborare cu parteneri din străinătate şi oferirea de 
diplome duble;  

h. Dezvoltarea extensiei universitare de învăţământ la distanţă, din Italia (Viterbo), cu 
adresabilitate pentru studenţi străini şi românii din diaspora şi promovarea ei şi în Spania, în 
colaborare cu Universitatea din Valencia;  

i. Organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu şi 
abandonarea practicii de turism ştiinţific;  

j. Finanţarea unor schimburi de experienţă, documentare sau vizite de lucru care au ca 
scop cercetările şi publicaţiile ISI în reviste cu factor de impact de minimum 1,5; 

k. Creşterea numărului de acorduri de colaborare cu universităţi de prestigiu. 
 
9. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL FINANCIAR  
 
Obiectivele în domeniul financiar sunt cele de asigurare a unui buget sustenabil care să 

asigure o creştere de minimum 5% pentru 2012 pentru îndeplinirea, susţinerea obiectivelor 
menţionate şi mai ales pentru asigurarea unor noi posturi didactice scoase la concurs. 

In vederea asigurării unui buget sustenabil şi pe 2013 se are în vedere în special 
îmbunătăţirea celor 13 indicatori de calitate solicitaţi de MECTS, structuraţi în trei grupe:  

− indicatori de calitate ai procesului didactic: ponderea posturilor ocupate, ponderea 
profesorilor şi conferenţiarilor, ponderea personalului didactic sub 35 ani, ponderea personalului 
didactic cu titlu de doctor, ponderea studenţilor de la învăţământul postuniversitar din totalul 
studenţilor, raportul dintre cheltuielile pentru dotarea laboratoarelor şi bibliotecilor şi finanţarea de 
bază;  

− indicatori de calitate ai proceselor care influenţează direct activitatea didactică: 
calitatea managementului academic şi administrativ, nivelul performanţelor în cercetarea ştiinţifică 
(3% din finanţarea de bază), asigurarea întreţinerii bazei materiale, ponderea cheltuielilor materiale 
din totalul cheltuielilor curente, numărul studenţilor şi a personalului didactic la un post cu 
conexiune la Internet, calitatea serviciilor sociale şi administrative studenţeşti;  

− indicatori de performanţe instituţionale care influenţează procesul didactic: raportul 
procentual dintre veniturile realizate prin activităţi proprii şi finanţarea de bază, raportul procentual 
dintre valoarea contractelor de cercetare şi finanţarea de bază, ponderea veniturilor proprii cheltuite 
pentru dezvoltare din totalul finanţării.  

Se are în vedere situarea universităţii noastre pe primele 10 locuri în ierarhia 
universităţilor de stat din ţară, referitor la indicii de calitate, care permit potenţial menţinerea 
bugetului alocat de MECTS şi pe anul următor.  

Se va acorda, de asemenea, o atenţie deosebită majorării resurselor financiare din 
venituri proprii, prin cre şterea volumului de servicii educaţionale în regim cu taxă (inclusiv 
beneficiari străini), prin atragere de fonduri europene postaderare nerambursabile, printr-o mai 
susţinută activitate de cercetare ştiinţifică, microproducţie, consultanţă, expertiză şi transfer 
tehnologic, precum şi unei mai eficiente gestionări a resurselor existente la un moment dat.  

Se doreşte asigurarea unei totale transparenţe privind gestionarea fondurilor 
existente şi descentralizarea financiară până la nivel de departament, facultate, servicii şi 
activităţi, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Transparenţa alocării şi 
gestionării bugetului universităţii se realizează prin repartizarea de către Consiliului de 
Administraţie a sumelor pe facultăţi şi servicii administrative ale universităţii şi printr-o analiză 
financiară permanentă (lunar, trimestrial şi anual) a acestora. Odată cu implementarea completă a 
sistemului informatic la nivelul serviciului financiar-contabil, în anul 2012, se va realiza o evidenţă 
şi transparenţă mai bună a fondurilor până la nivel de departament.  

Bugetul de venituri şi cheltuieli propus pentru 2012 este de 78.137.456 lei şi a fost 
parafat de MECTS la semnarea contractului instituţional.  
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BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI PE ANUL 2012 

Nr. 
crt. 

Nr. 
rind 

DENUMIRE INDICATORI 
BUGET 

2011 
BUGET 

2012 

1 01 VENITURI-TOTAL(1+2+3+4+5+6+7) 73,824,087 78,137,456 

 2 02  Sold din anul precedent 0 0 

3 03 Venituri proprii,din care: 30,672,293 33,905,884 

  03.1 Sume primite de la MEC drept fin. de baza 21,222,293 24,105,884 

  03.2 Venituri proprii din taxe şi activ.desfas.de istit. de inv.sup. 7,600,000 7,800,000 

  03.3 Alte venit.proprii potrivit legii 1,850,000 2,000,000 

  03.31 Donatii şi sponsorizari 50,000 50,000 

  03.32 Venituri din prestari servicii 1,800,000 1,950,000 

4 04 Venituri din activ. De cercet.stiint. 22,780,000 21,800,000 

5 05 Alocatii de la bugetul de stat cu destin spec. din care pt. 8,922,180 8,823,374 

  05.1 Reparatii capitale 0 0 

  05.2 Subventii pt.camine,cantine stud. 1,538,954 1,480,090 

  05.3 Dotori şi alte investitii 0 0 

  05.4 Burse 2,581,639 3,208,157 

  05.5 Alte forme de protectie sociala a stud. 450,587 535,127 

  05.6 Sume alocate pt. realiz.unor obiective de inves. 4,351,000 3,600,000 

  05.7 Finant.proi.cofinant.din aloc.de la bug.si surse ext. 0 0 

  05.8 subventii pt. cazare OUG.73/2004 0 0 

  05.9 Sprijin fin.achizitii calculatoare 0 0 

6 06 Venit.din microprod.,stat.didact. 3,500,000 3,600,000 

7 07 Venituri proprii camin-cantina 2,156,000 2,470,075 

  07.1 din hrana 1,000,000 1,890,075 

  07.2 din regie camin cantina 1,156,000 580,000 

  8 Sume provenite din finantarea nerambursabila postaderare 5,793,614 7,538,123 

  9 Sume provenite din finantarea nerambursabila preaderare 0 0 

0 9 CHELTUIELI-TOTAL(1+2+3+4+5+6) 73,824,087 78,137,456 

1 10 Cheltuieli pentru activitatea de baza 31,908,248 33,905,884 

  10.01 Cheltuieli din venituri proprii 10,670,628 9,800,000 

  10.02 Cheltuieli din finantarea de baza 21,237,620 24,105,884 

2 11 Cheltuieli pentru activ. de cercetare stud.,proiect.consult.exper. 23,693,749 21,800,000 

3 12 Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu dest.spec. 11,193,938 8,823,374 

  12.1 Cheltuieli pentru reparatii capitale 0 0 

  12.2 Cheltuieli pentru camine şi cantine 1,538,954 1,480,090 

  12.3 Cheltuieli pentru dotari şi alte inves. 0 0 

  12.4 Cheltuieli pentru burse 3,778,500 3,208,157 

  12.5 Cheltuieli pt.alte forme de prot.soc. 981,605 535,127 

 12.6 Cheltuieli pt.realiz.unor obiective de investitii 4,881,207 3,600,000 

  12.7 Cheltuieli pt.proiect.cofinant.din aloc. 0 0 

  12.8 Cheltuieli pt.cazare individuala OUG73/2004 13,672 0 

  12.9 Cheltuieli pt.achiz.de calculatoare HGM1294 0 0 

4 13 Cheltuieli pt.microprod.stat.didact. 4,013,895 3,600,000 

5 14 Cheltuieli pt.camine şi cantine student. 2,366,130 2,470,075 

6 15 Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile postaderare 40,649,999 7,538,123 

7 16 Chelt. Din fonduri externe nerambursabile preaderare 0 0 
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10. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL INVESTI ŢIILOR 
 
Universitatea noastră are datoria de a-şi asigura pe viitor o infrastructură modernă şi 

diversificată care să deservească misiunea şi strategia asumată şi care să permită o mai bună 
valorificare a competenţelor cadrelor didactice şi cercetătorilor, precum şi o mai bună instruire a 
studenţilor. Se are în vedere şi creşterea confortului comunităţii academice prin asigurarea de noi 
servicii în campusul universitar, inclusiv pentru membrii familiilor personalului instituţiei.  

Dintre principalele acţiuni pentru 2012, pentru realizarea obiectivelor strategice privind 
dezvoltarea infrastructurii, amintim următoarele: 

− finalizarea proiectării şi demararea construcţiilor la noul Institut pentru Cercetări 
Horticole Avansate al Transilvaniei (ICHAT); 

− finalizarea proiectării şi începerea construcţiilor la Biobaza didactică şi de cercetare 
pentru zootehnie; 

− finalizarea proiectului de fezabilitate pentru aprobarea investiţiei  privind Institutul de 
Nutriţie şi Patologie pentru animale mari; 

− finalizarea acordurilor cu SCDA Turda pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări 
Agricole al Transilvaniei; 

− integrarea bazei materiale a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj 
în infrastructura universităţii şi planificarea reabilitării ei ca centru de excelenţă didactică şi 
experimentală, achitarea serviciilor prestate de terţi, de către universitate;  

− lansarea proiectului de infrastructură privind Incubatorul de afaceri agricole în 
asociere cu Universitatea Maryland, în locaţia Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 
Cluj cu fonduri europene din programul de „Centru de excelenţă”; 

− iniţierea proiectului Centrul didactic Someşul Cald, destinat activităţilor didactice şi de 
cercetare în domeniul silviculturii, cinegeticii şi montanologiei, situat în Someşul Cald; 

− darea în funcţiune a căminului Agronomia II; 
− finalizarea construcţiei Bibliotecii centrale universitare; 
− finalizarea lucrărilor la Clubul cadrelor didactice şi mobilarea lui; 
− reamanajarea pădurii din Dealul Craiului pentru  un parc public „Parcul universitar 

Prof. Iuliu Prodan” în asociere cu Primăria Cluj;  
Realizarea acestor obiective ambiţioase va depinde desigur de nivelul finanţării obţinute 

din surse proprii, dar ele sunt astfel structurate pentru a permite universităţii să deţină pe termen 
lung unul dintre cele mai bine dotate şi complexe campusuri din ţară şi să aibă asigurate toate 
facilităţile necesare obţinerii de performanţe ştiinţifice şi educaţionale la nivelul excelenţei 
europene. Se are în vedere ca toate aceste obiective să fie realizate cu resurse financiare bugetare, 
din veniturile atrase de universitate, din proiecte dedicate, astfel ca bugetele necesare retribuirii 
personalului universităţii să nu fie afectate. 

Prezentul Plan Operaţional a avut la bază o analiză pertinentă efectuată de Consiliul de 
Administraţie şi Compartimentul financiar al universităţii. Deşi ambiţios considerăm că în condiţiile 
unei stabilităţi legislative el poate fi realizat. 

Considerăm că extinderea managementului antreprenorial şi o descentralizare la nivel de 
facultate şi departamente, paralel cu stabilirea de obiective şi sarcini precise pentru fiecare cadru 
implicat în conducerea universităţii, pot duce la responsabilizare şi creşterea iniţiativelor în 
realizarea lui. 

Planul operaţional se  adresează în acelaşi timp întregii comunităţi academice care dorim 
să fie corect informată pentru a asigura cunoaşterea obiectivelor propuse şi implicarea în realizarea 
lor. 

 
 

RECTOR, 
Prof.dr. DORU PAMFIL 
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Nr. 

crt.
CRITERIUL DE EVALUARE INDICATORUL DE PERFORMANTA PUNCTAJ FORMULA ANEXE IN FORMAT ELECTRONIC

Punctaj per curs 90

Nr pagini curs 0,60

Punctaj per curs 75

Nr.pag.(Np)scrise de autor, de la…pana la 0.6

Punctaj per curs 60

Nr.pag.(Np)scrise, de la... pana la … 0.6

Punctaj per curs 30

Nr.pag.(Np)scrise 0.6

Punctaj per curs 25

Nr.pag.(Np)scrise, de la… pana la … 0.6

Punctaj per curs 20

Nr.pag.(Np)scrise, de la… pana la …

Punctaj per lucrare 20 20+0,4xNp

Nr.pag.(Np)scrise 0.4

Punctaj per lucrare 15

Nr.pag.(Np)scrise 0.4

Punctaj per lucrare 10

Nr.pag.(Np)scrise, de la…pana la … 0.4

1 Calitatea de Tutor pentru bursierii postdoc Punctarea calitatii de tutor 20 20

2 Numar de postoctoranzi finalizati Punctaj per postdoctorand 10 10

4 Calitatea de Conducator de doctorat Punctarea calitatii de conducator doctorat 20 20 Punctaj Unic Anual indiferent de nr. doctoramzi coordonati

5 Obtinerea atestatului de abilitare Punctaj unic 80 80 Se ataseaza copia atestatul;ui de abilitare

Se anexează lista nominală a post-doctoranzilor si titlul temei de proiect, 

urmand ca datele sa fie validate de Directia Cercetare

Se valideaza de catre Departamentul Doctorate pana la remunerare

30+ 0,6xNp

7

Îndrumătoare PUBLICATE de: lucrări practice, culegeri de probleme in EDITURI recunoscute CNCSIS

autor unic

3
La inregistrare pe INTRANET: apar cimpuri separate pentru unic autor, prim 

autor, co-autori, titlu, editura, an, ISSN/ISBN, pagini scrise de autor, de la... 

pana la ...                                                                                                                                                                                                      

Se anexează in format RECOMANDAT pdf:                                                                                                                                                                                               

1. copia coperţii şi a foii de gardă pentru fiecare curs cu mentionare ISBN - 

atasata in varianta electronica                                                                                

2. copie prima si ultima pagina a cartii - electronic                                                                                                                                   

Se mentioneaza adresa de site a editurii internationale. Obs: 1, In cazul in 

care nu sunt precizate nr. de pagini scrise se vor imparti in mod egal la 

nr. de autori; 2. Proceding simpozion nu se considera carte.    

0.6
6  co-autor

60+ 0,6xNp co-autor

9  co-autor

5

4

20 + 0,6xNp

 prim autor

prim autor

Cursuri publicate la o edituri naţionale, recunoscute CNCSIS

8

FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE (postdoc si doctoranzi) pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE 2012                                                                      

LIPSA DOCUMENTELOR ATASATE IN FORMAT ELECTRONIC, ACOLO UNDE ACESTEA SUNT SOLICITATE, ARE CA SI CONSECINTA INVALIDAREA PUNCTAJULUI PENTRU CRITERIUL RESPECTIV                                                                                                                             

 prim autor2

A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

1

Termen : ……………………………….

Cursuri publicate la edituri internaţionale

A1. Publicarea de cursuri, îndrumătoare de lucrări, culegeri de probleme

 autor unic 90 + 0,60xNp

75 + 0,6xNp

 autor unic

15 + 0.4xNp

25 +/0,6xNp

10 + 0.4xNp

303
Doctoranzii români/străini coordonaţi, care au susţinut teza de doctorat 

în anul 2012

A2. Activitatea de coordonare doctoranzi si postdoc

Punctaj per doctorand 30

1
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Punctaj per carte 90

Nr.pag. carte 0,60

Punctaj per carte 75

Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 0.6

Punctaj per carte 60

Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 0.6

Punctaj unic 60

Nr.pag. CAPITOL(Np) scrise de autor, de 

la…pana la 
0.6

Punctaj per carte 30

Nr.pag. Carte 0.6

Punctaj per carte 25

Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 0.6

Punctaj per carte 20

Nr.pag. (Np) scrise de autor, de la…pana la 0.6

8 Editor (Coordonator) carte publicata in Romania Punctaj per carte 30 30
Se anexeaza:                                                                                                                                                                                          

1. copie in format electronic a copertii cartii; pagina de garda.

Punctaj per articol 40

Factor impact (Fi) 5

Punctaj per articol 40

Factor impact (Fi) 5

3 CO-AUTOR Punctaj per articol 30 30 + 5xFi

4
Articole stiintifice publicate ca si rezumat in reviste cotate ISI sau 

conferinte ISI cu FI - UNIC/PRIM/CO-AUTOR
Punctaj per articol 10 10+ 5xFi

5 UNIC AUTOR Punctaj per articol 25 25

6 PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT Punctaj per articol 25 25

7 CO-AUTOR Punctaj per articol 15 15

8 UNIC AUTOR Punctaj per articol 20 20

9 PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT Punctaj per articol 20 20

10 CO-AUTOR Punctaj per articol 10 10

11 UNIC / PRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT Punctaj per articol 8 8

12 CO-AUTOR Punctaj per articol 5 5

25+ 0,6xNp

prim autor

UNIC AUTOR 40 + 5xFI

La inregistrare pe INTRANET: apar cimpuri separate pentru unic autor, prim 

autor, co-autori, titlu, editura, an, ISSN/ISBN, pagini scrise de autor, de la... 

pana la ...                                                                                                                                                                                                      

Se anexează in format RECOMANDAT pdf:                                                                                                                                                                                               

1. tot articolul dupa ce acesta a fost publicat - atasata in varianta electronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1

60+0,6x Np

7 co-autor 20+ 0,6xNp

Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI, fara FACTOR DE IMPACT (FI) - Web of science

Articole ştiinţifice publicate în reviste ale universitatii USAMV Cluj-Napoca

B1. Publicarea de carti , tratatec ştiinţifice/tehnice

autor unic

60+0,6xNp

90+ 0,6xNpautor unic

Cărţi publicate la edituri internaţionale  - IN OPEN ACCESS

Cărţi publicate la o edituri naţionale, recunoscute CNCSIS

capitol in carte cu Editor4

co-autor

B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE

75+0,6xNp2

6

5 30+ 0,6xNp

Articole ştiinţifice publicate în reviste cuprinse în baze de date internaţionale (BDI din Web of Science, echivalent cu B+)

Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau proceedings ISI cu FACTOR DE IMPACT (FI)

1

prim autor

La inregistrare pe INTRANET: apar cimpuri separate pentru unic autor, prim 

autor, co-autori, titlu, editura, an, ISSN/ISBN, pagini scrise de autor, de la... 

pana la ...                                                                                                                                                                                                      

Se anexează in format RECOMANDAT pdf:                                                                                                                                                                                               

1. copia coperţii şi a foii de gardă pentru fiecare curs cu mentionare ISBN - 

atasata in varianta electronica                                                                                                    

2. copie prima si ultima pagina a cartii - electronic                                                                                                                                  

Se mentioneaza adresa de site a editurii internationale.                   Pentru 

publicare capitol in carte cu Editor :  Obs: 1. se completeaza doar de cei 

care nu apar in CIP; 2. raporteaza fie in calitate de co-autor, fie la capitol 

in carte cu Editor                                       

3

B2. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso: SE VERIFICA PRIN http://www.cncsis.ro/articole/1991/Situatia-curenta-a-revistelor-recunoscute-CNCSIS-2012.html

40 + 5xFiPRIM AUTOR / AUTOR CORESPONDENT2

2
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1 UNIC AUTOR Punctaj/brevet. 100 100

2 PRIM AUTOR Punctaj/brevet. 80 80

3 CO-AUTOR Punctaj/brevet 50 50

4 UNIC AUTOR Punctaj/brevet. 60 60

5 PRIM AUTOR Punctaj/brevet. 50 50

6 CO-AUTOR Punctaj/propriet. Intelect. 30 30

Punctaj per contract 100

Sumele incasate in anul 2012 - în Euro (S)  1/2000

Punctaj per contract 70

Sumele incasate in anul 2012- în Euro (S)  1/2000

Punctaj per contract 50

Sumele incasate in anul 2012 - în Euro (S)  1/2000

Punctaj per contract 40

Sumele incasate in anul 2012- în Lei (S)  1/7500

Punctaj per contract 30

Sumele incasate in anul 2012 - în Lei (S)  1/7500

6 Membru in echipa proiectului Punctaj per contract 10 10

1. Se ataseaza lista membrilor din echipa salarizati in anul de raportare 

semnata de directorul proiectului - electronic                                                                                                                                                                             

Validarea se va face de catre Departamentul de Cercetare si Inovare  

1
Director sau responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare 

depuse în competiţia FP7.
Punctaj per proiect 50 50

2
Director sau responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare 

depuse în competiţii internaţionale 
Punctaj per proiect 30 30

3 Director al unor proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale Punctaj per contract/laborator 25 25

4
Responsabil la USAMV al unor proiecte de cercetare depuse în 

competiţii naţionale
Punctaj per contract 20 20

3

2

Contracte de cercetare câştigate în PNII si PD

Responsabil la partenerul USAMV

Director de proiect/contract

4

Brevete de invenţie înregistrate la OSIM/ISTIS

Brevet de invenţie înregistrat la organisme internaţionale 

Val.contracte - Lei (V)

Sunt luate in considerare numai contractele inregistrate la Contabilitate şi 

sumele intrate efectiv in fondurile Universitatii în perioada de raportare (intrare 

fara virgule!). Datele vor fi validate ulterior de catre Departamentul de 

Cercetare si Inovare  
10xsuma/5000

Director de proiect 40 + S/ 7500

100 + S/ 2000                                                     

Val.contracte - Euro (V)

Responsabil de proiect/contract la partenerul USAMV

B6. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri

10xsuma/5000

Contracte internaţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari 

din mediul de afaceri pentru realizarea de cercetări si valorificare 

produse, tehnologii, studii), realizarea de activităţi economice (servicii, 

microprod.).

1

B4. Contracte de cercetare câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale

5

1.Se ataseaza lista membrilor din echipa salarizati in anul de raportare 

semnata de directorul proiectului - electronic                                                                                                                              

2. Sunt luate in considerare numai contractele inregistrate la Contabilitate şi 

sumele intrate efectiv in fondurile Universitatii în perioada de raportare (intrare 

fara virgule!).                                                                                                                                                            

Datele vor fi validate ulterior de catre Departamentul de Cercetare si 

Inovare                                 

 10xsuma/1000

Membru in echipa proiectului

Se anexează copiile brevetelor/certificate de organisme internationale, in 

varianta electronica. Se raporteaza in anul emiterii.

2

Contracte naţionale încheiate în anul de raportare cu beneficiari din 

mediul de afaceri pentru realizarea de cercetări  si valorificare produse, 

tehnologii, studii), realizarea de activităţi economice (servicii, 

microproducţie).

30 + S/7500

70 + S/ 2000

1

Sunt luate în considerare numai proiectele declarate ca eligibile.                                                                                                                                

NU raporteaza membrii din echipa propusa.                                                                                                                                                              

Se anexează documente care să dovedească depunerea proiectului - in 

format electronic 

 10xsuma/1000 

B5.Depuneri de proiecte de cercetare in anul de raportare 2012

Contracte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale

50 + S/2000

B3. Drepturi de proprietate intelectuală înregistrate
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Punctaj per citare 8

Factor impact (FI) 5

2
Citarea, in anul de raportare, în reviste indexate ISI fara FI, a unui articol 

publicat anterior
Punctaj per citare 5 5

3 Citarea, in anul de raportare, în reviste  de tip BDI, B+ Punctaj per citare 3 3

4
Citarea brevetelor internationale sau nationale (raporteaza numai 

primul autor)
Punctaj per citare 5 5

5 Citarea in carti internationale /recunoscute CNCSIS Punctaj per citare 3 3

6 Statutul de Doctor Honoris Causa Punctaj unic 50 50 Se ataseaza o Diploma care atesta titlul de Doctor Honoris Causa

1
Membru în Comitetul Editorial al unor reviste COTATE/INDEXATE  ISI - 

Web of Science
Punctaj per revista 30 30

2
Membru în Comitetul Editorial al unor reviste incluse în baze de date 

internaţionale (BDI,B+)
Punctaj per revista 15 15

3
Membru în Comitetul Editorial al unor reviste naţionale cotate CNCSIS 

în Categoria B
Punctaj per revista 10 10

4
Membru în Comitetul de Publicare al unor reviste naţionale 

recunoscute CNCSIS ( B+, B)
Punctaj per revista 10 10

1 Academia Romana (AR) Punctaj unic 50 50

2
Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"  

(ASAS) si alte academii 
Punctaj unic 30 30

3
Membru corespondent al unei academii de stiinte (AR, ASAS,alte 

academii)
Punctaj unic 20 20

4 Membru asociat al unei academii de stiinte (AR, ASAS,alte academii) Punctaj unic 10 10

C3.  Calitatea de membru in Academii

Membru plin al unei academii de stiinte (AR, ASAS,alte academii)

Se ataseaza dovada de membru in format electronic RECOMANDAT pdf  

(sau LINK spre pagina publicatiei)                                                                                                                                                                                        

Lipsa documentelor doveditoare determina anularea punctajului acordat 

fiecarei categorii de membru mentionate la acest criteriu                                                             

1

Membru corespondent sau asociat al unei academii de stiinte (AR, ASAS,alte academii)

C2. Calitatea de membru în Comitete Editoriale si Comitete de Publicare al unor edituri sau reviste din tara 

Citarea, in anul de raportare, în reviste cotate ISI cu FI, a unui articol 

publicat anterior 
8 + 5xFI                                                                                                                                                                                                                          

C. PRESTIGIUL PROFESIONAL

Se anexează DOVADA CLARA A CITARII in format electronic,                                                                                                                                                                                               

NU SE ADMIT AUTOCITARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Citarile ISI se accepta cu captura de imagine din ISI web of knowledge  

http://apps.webofknowledge.com si SE ATASEAZA ca document 

justificativ -  format RECOMANDAT pdf 

C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate, a brevetelor si statutul de Doctor Honoris Causa
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1

Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de POSTER la 

conferinţe internaţionale cu comitet de program - unic/prim autor (in 

limba straina)

Punctaj per rezumat publicat 7 7xN

2

Co-autor la Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de 

POSTER la conferinţe internaţionale cu comitet de program (in limba 

straina)

Punctaj per rezumat publicat 5 5xN

3
Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de POSTER la 

conferinţe naţionale cu comitet de program-unic/prim autor
Punctaj per rezumat publicat 5 5xN

4
Co-autor la Comunicări/lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de 

POSTER la conferinţe naţionale cu comitet de program
Punctaj per rezumat publicat 3 3xN

1
Expert evaluator în colective de evaluare internaţionala pentru 

proiecte/activităţi de cercetare  
Punctaj unic anual 15 15

2

Nominalizarea ca expert/evaluator în colective de evaluare naţionale 

pentru proiecte/activităţi de cercetare (proiecte tip IDEI, proiecte PN II, 

PD)

Punctaj unic anual 10 10

3 Expert evaluator ARACIS pentru programe de studii Punctaj unic anual 10 10

1

Visiting profesor cu activitate didactica la universităţi din străinătate  

(minim  1 luna) = din data de  …. pana la data de ……  este diferit de 

mobilitati

Punctaj per deplasare 40 40
Se anexeaza:                                                                                                                                                                                                              

Se valideaza prin Biroul de Relatii Internationale

1 UNIC AUTOR Punctaj per premiu     50 50

2 PRIM AUTOR/CO-AUTORI Punctaj per premiu     30 30

4 UNIC AUTOR Punctaj per premiu     35 35

5 PRIM AUTOR/CO-AUTORI Punctaj per premiu     25 25

7 UNIC AUTOR Punctaj per premiu     20 20

8 PRIM AUTOR/CO-AUTORI Punctaj per premiu     15 15

10 Titluri onorifice castigate (in sport) Punctaj unic 30 30

1 Obţinerea titlului de doctor ştiinţă in anul curent Punctaj unic 20 20 Se valideaza de catre Departamentul Doctorate

Premii naţionale (Academia Româna, ASAS) 

C8. Titlul de doctor obtinut in 2012

Se anexeaza:                                                                                                                                                                                                                 

Copia documentelor care atesta acordarea premiului în anul de raportare - in 

format electronic                                                                                                                                                                                                                                                               

Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale 

Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie, acordate de societati profesionale 

Se ataseaza electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

copia rezumatului din volumul conferintei (dupa publicarea acestuia  -  

RECOMANDAT Format pdf  

C4. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe si publicate ca rezumat = POSTER

C5. Calitatea de expert/evaluator al unor proiecte de cercetare/programe de studii

C6. Mobilitati internationale ( profesor/cercetator la universităţi din străinătate)

Se ataseaza:                                                                                                                                                                                         

documentul de confirmarea a nominalizarii in anul de raportare in format 

electronic 

C7. Premii obţinute
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1
Proiecte de dezvoltare instituţională DEPUSE în competiţii internaţionale 

(raporteaza directorul de proiect)
 Punctaj per proiect 20 20

2
Proiecte de dezvoltare instituţională DEPUSE în competiţii naţionale 

(MAKIS,Fonduri structurale) (raporteaza numai directorul de proiect)
 Punctaj per proiect 10 10

Punctaj per proiect 30

Val.contracte - Euro (V)  1/2500

Punctaj per proiect 20

Val.contracte - Lei (V)  1/ 7500

1
Aparatură pentru cercetare achizitionata in anul de raportare. 

(Raporteaza numai directorul sau responsabilul USAMV) 
Val.dotari si materiale - Lei (V)  1/ 5000 V/5000

Se va anexa in format electronic lista cu dotarile (conform facturilor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lista va fi validata ulterior de catre Departamentul de Cercetare -Inovare

1 Membru în comisii naţionale (MECT, ANCS, CNCS, CNCSIS,CNADCU) Punctaj per nominalizare 20 20
Se anexeaza documente care atestă calitatea de membru sau LINK cu 

trimitere la pagina de membrii ai comisiilor  -  in format electronic 

2 Referent oficial in comisii de doctorat nationale / internationale Punctaj per nominalizare 10 10
Se anexeaza electronic documente care atestă calitatea de referent in 

comisii de doctorat

Proiecte de dezvoltare instituţională APROBATE  în competiţii 

internaţionale (ex: Erasmus Mundus, Leonardo) (raporteaza directorul)

D. IMPLICAREA ÎN DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ

Proiecte de dezvoltare instituţională APROBATE în competiţii naţionale 

(MAKIS, Fonduri structurale).                        Raporteaza numai directorul 

sau responsabilul USAMV de proiect.

4 20+ V/ 7500

Sunt luate în considerare proiectele depuse, declarate ca eligibile.                                                                                                                                 

Se anexează dovada (site-ul) ce atesta depunerea proiectului - in format 

electronic

D3. Reprezentant al universitatii la nivel naţional sau regional

D2. Fonduri atrase (aparatură de cercetare  in valoare de peste 10000 EURO) 

3 30+ V/ 2500

D1.  Proiecte de dezvoltare instituţională depuse sau aprobate 

Sunt luate in considerare numai contractele inregistrate la Contabilitate şi 

sumele intrate efectiv la Universitate în perioada de raportare.                                                                                                                                                                                                                        

Datele vor fi validate  de catre Departamentul de Cercetare - Inovare                                                                                                          

Pentru proiectele POSDRU - manager=director proiect     

Fisa de autoevaluare va fi completata NUMAI ONLINE, toate documentele solicitate SE ANEXEAZA IN FORMAT ELECTRONIC, RECOMANDAT PDF. Verificarea se va face ONLINE da catre responsabilii cu asigurarea 

calitatii pe departamente (RACD) iar verificarea si validarea finala a corectitudinii datelor se face de catre comisia de audit intern (CAI) , in sistem incrucisat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Va multumim !
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FIŞA AUTOEVALUARE B  
PERIOADA: IANUARIE – DECEMBRIE 2012 

 

Facultatea: 

Departamentul: 

Functia Didactica/ Nume si prenume: 

 

PUNCTAJ REALIZAT cf. FISEI A  

PUNCTAJ REALIZAT cf. FISEI B  

PUNCTAJ TOTAL = PUNCTAJ  REALIZAT FISA A + PUNCTAJ  REALIZAT FISA B  

Nr.crt. CRITERIUL DE EVALUARE 
INDICATORUL DE 
PERFORMANTA 

PUNCTAJ 
ACORDAT 

per 
activitate 

Nr activitati  Nr total de puncte 

FISA B. CRITERIUL A. ASPECTE SUPLIMENTARE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ A MEMBRILOR CATEDREI  

A1. Publicarea de cursuri in limbi straine sau cursuri electronice 

1 

Suporturi de curs, îndrumătoare de lucrări, culegeri de 
probleme, în format electronic, înregistrate la Dep. IDED 
in anul current 
Lista unica semnata anual de catre Director Dep. 
Invatamant la Distanta si Educatie Continua 

 
 
Punctaj per curs 
semestrial 
 

15   

 

2 

Cursuri şi indrumatoare de lucrari  practice traduse in 
limba engleza si franceza pt. studentii de la linia engleza 
si franceza 
Lista unica semnata anual de catre Decanii 
facultatilor care desfasoara programe de studii in 
limbi straine 

Punctaj per curs 
semestrial 

30   

  

A2. Activitatea de coordonare lucrari de diploma, lucrari de disertatie si pregatire pedagogica (coordonare lucrari profesori grad 1, grad 2) 

1 
Absolvenţii coordonaţi, care au susţinut lucrarea de 
diplomă în anul 2012 

Nr.lucrari coordinate (N) 10 x N 
OBS. Se puncteaza maxim 5 lucrari la 
licenta si maxim 5 lucrari la master. 
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2 
Masteranzii coordonaţi, care au susţinut lucrarea de 
disertaţie în anul 2012 

Nr.masteranzi (N) 10 x N 
 

3 
Profesori de liceu (grad 1)  coordonati in anul de 
raportare 

Punctaj per lucrare 
coordonata 

10 

4 
Membru in comisii de licenta sau in comisii de 
disertatie master 

Punctaj  Unic  anual   20 

5 Membru in comisii de definitivat/gradul 2/ grad stiintific Punctaj  Unic  anual  20 

A3. Activitatea cu studenţii 

1 
Coordonarea de lucrari ale studentilor prezentate la 
simpozioane studentesti  

Nr.lucrari prezentate la 
simpozion studentesc (N); 

5xN   
  

2 Coordonarea studentilor la Agronomiada Punctaj unic anual 10     

3 

Calitatea de: 
a. decan de an  
b. realizator al orarului/facultati 
c. membru comisie admitere (sesiunea de toamna) 

Punctaj unic anual 20   

  

4 
Coordonarea absolventilor care isi sustin portofoliul  
didactic  de catre cadrele didactice de la DPPD 

Punctaj unic anual 10   

Coordonarea activitatii echipelor de sport - Departamentul de Educatie Fizica si Sport (DEFS) 

5 Pregatire generala  si  Pregatire specifica  Punctaj unic anual 20     

A4. Activitatea de eliberare a certificatelor si atestatelor de competenta lingvistica 

1 Certificate de competenta lingvistica eliberate Punctaj unic anual 20     

2 Atestate de competenta lingvistica eliberate Punctaj unic anual 20     

A5. Activitatea de elaborare a dosarelor pentru acreditarea unor forme de invatamant si implicare in procesul de asigurare al calitatii  in universitate (CAI, 
RACF, RACD) 

 Intocmirea dosarelor pentru acreditarea unor forme de invatamant – in anul de raportare 

1 

Intocmirea dosarelor pentru 
autorizare/acreditarea/evaluarea periodidca a 
programelor de studii - licenta – COORDONATOR 
ECHIPA 

Punctaj unic anual 30 

 Obs: Coordonatorul programului de 
studiu nu figureaza inca o data in lista 
responsabililor care realizeaza dosarul 
programului de studiu 
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2 
Intocmirea dosarelor pentru 
autorizare/acreditarea/evaluarea periodica a programelor 
de studii - licenta – MEMBRU ECHIPA DE LUCRU 

Punctaj unic anual 20 

Obs: Se ataseaza lista responsabililor 
pentru realizarea dosarului programului 
de studiu semnata de catre decanul 
facultatii 

3 
Intocmirea dosarelor pentru acreditarea programelor de 
studii – masterat - COORDONATOR ECHIPA 

Punctaj unic in anul de 
acreditare 

20 

  Obs: Coordonatorul programului de 
studiu nu figureaza inca o data in lista 
responsabililor care realizeaza dosarul 
programului de studiu 

4 
Intocmirea dosarelor pentru acreditarea programelor de 
studii – masterat - MEMBRU ECHIPA DE LUCRU 

Punctaj unic in anul de 
acreditare 

10 

Obs: Se ataseaza lista responsabililor 
pentru realizarea dosarului programului 
de studiu semnata de catre decanul 
facultatii 

5.  
Colectare date ierarhizare universitate/evaluari 
interne/EUA – COMISIA DE COORDONARE 

Punctaj unic in anul de 
raportare 

40 
Obs: Se ataseaza lista coordonator si 

echipa de lucru  pentru realizarea 

colectarii datelor semnata de catre 

decanul facultatii 6. 
Colectare date ierarhizare universitate/evaluari 
interne/EUA - CADRE DIDACTICE IMPLICATE DIN 
PARTEA FACULTATILOR 

Punctaj unic unic in anul 
de raportare 

20  

7 Responsabili Asigurarea Calitatii pe Facultati (RACF) Punctaj unic anual 30 
 Se confirma de catre DAC 

  8 
Persoane implicate in procesul de evaluare si asigurare a 
calitatii  (RACD, RACD adjunct) 

Punctaj unic anual 20 

FISA B. CRITERIU B. ASPECTE COMPLEMENTARE PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE 

B1. Publicarea de carti , tratate ştiinţifice/tehnice la alte edituri decit cele recunoscute de CNCSIS 

Carti publicate la alte edituri decit cele recunoscute CNCSIS 

1 autor unic Punctaj per carte 10 + 0,1 x Np     

    Nr.pag. Carte 0.1      

2 prim autor Punctaj per carte 7+ 0,1 x Np     

    
Nr.pag. (Np) scrise de 
autor, de la…pana la 

0.1   
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3 co-autor Punctaj per carte 5+ 0,1 x Np     

    
Nr.pag. (Np) scrise de 
autor, de la…pana la 

 0.1   
  

4 
Colaborator la o carte neinclus in lista de autori  
S-A ELIMINAT 

   
 

B2. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso ( conform cerintelor HG 551/2007) 

1 
Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 
internaţionale care nu sunt ISI sau BDI – unic autor 

Punctaj per articol 10  
 

2 
Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 
internaţionale care nu sunt ISI sau BDI – prim 
autor=autor corespondent 

Punctaj per articol 10  

 

3 
Lucrări ştiinţifice în extenso publicate la conferinţe 
internaţionale care nu sunt ISI sau BDI - co autor 

Punctaj per articol 5  
 

B3. Participarea echipelor de sport la competitii sportive 

1 
Participarea echipelor de sport coordonate in competitii 

internationale in urma unor selectii (DEFS) 

Punctaj pt. coordonator 

echipa 
20   

2 
Participarea echipelor de sport coordonate in competitii 

nationale in urma unor selectii (DEFS) 

Punctaj pt. coordinator 

echipa 
10   

B4. Activitatea de infiintare si intretinere a campurilor experimentale in cadrul statiunii didactice precum si activitatile desfasurate in statiile 
pilot; pregatire expozitii  

1. 

Activitatea de infiintare si  intretinere a campurilor 

didactice experimentale, precum si activitatile desfasurate 

in statiile pilot 

a) Agricultura 

b) Horticultura 

c) Zootehnie 

d) Medicina Veterinara - Clinica 

Punctaj unic anual 10 

Liste semnate de decanii facultatilor 
 

OBS: Pentru punctul f) validarea se face de 
catre Seful compartimentului de targuri/expozitii 

la nivel de universitate 
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e) Gradina Botanica/Editarea Index Seminum 

 f) Cadre Didactice implicate in pregatirea materialelor 

pentru targuri si expozitii 

2. 
 Sefii laboratoarelor RENAIR /centrelor de cercetare 

acreditate 
Punctaj unic anual 20 

OBS: Se validează  conform  listei de certificate 
realizata de catre Prorectorul cu Cercetarea 

 
FISA B. CRITERIU C. PRESTIGIUL PROFESIONAL (ASPECTE COMPLEMENTARE) 

  

C1. Calitatea de recenzor ( referent)  al unor carti sau articole din reviste/ Organizator manifestari stiintifice din universitate/Reprezentant al 
universitatii 

1 Recenzor/referent  de carte  la edituri internaţionale  Punctaj unic anual  10  

2 
Recenzor/referent de carte  la edituri naţionale 
recunoscute CNCSIS 

Punctaj unic anual 10   
  

3 
Recenzor/referent al unor articole publicate reviste cotate 
sau indexate ISI 

Punctaj unic anual 25   
  

4 
Recenzor/referent al unor articole publicate reviste 
incluse în baze de date internaţionale (BDI,B+) 

Punctaj unic anual 20   
  

5 
Recenzor/referent al unor articole publicate in reviste 
naţionale cotate CNCSIS în Categoria B  

Punctaj unic anual 10   
  

6. 

1) Organizator simpozion stiintific cu comitet anual 
cuprins in planul de activitate al facultatii – validat de 
catre decan 
2) Promovarea Universitatii prin: TV, radio, presa 
scrisa – validat de Coordonatorul Biroului de 
comunicare si relatii publice 
3) Cadre didactice implicate in echipa redactionala a 
Newsletterului USAMV Cluj-Napoca (Sef Birou 
Comunicare – PR si redactorul sef, fara colaboratori) 

Punctaj unic anual pt 
reprez. Facultatii 

20 

OBS. Responsabilul pe universitate este 
remunerat deci nu primeste punctaj 
 
Se ataseaza listele semnate  de catre 
decani  si validate de catre Sef 
compartiment targuri/expozitii la nivel de 
universitate - Conf.dr. Nicusor Sima 
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7. 
Promovarea programelor de studii – lista validata de 
catre decani                       

Punctaj unic anual pt 
reprez. Facultatii 

20 

8. 
Reprezentant al facultatii la expozitii, targuri (ex: Agraria, 
Universitaria, etc.) 

Punctaj unic anual 20 

9. 
Personal din universitate/facultate/departament, implicat 
in organizarea de expozitii, targuri (ex: Agraria, 
Universitaria, etc.) – cadre didactice, drd. 

Punctaj unic anual 10  

10. 
Membru in : Senat/ Consiliile facultatilor/Consilul dep./ 
/Consilii tematice - neremunerate 

Punctaj global anual 20  

C2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe si publicate ca rezumat (poster, prezentari orale) 

Participari la instruiri/cursuri/scoli de vara/workshopuri organizate de universitati  

1 
Participari la instruiri de specialitate in domeniu (curs 
auditor, ed.continua, curs expert) 

Punctaj unic anual 20 
  

 OBS. Fie formator, fie participant. 

2 
Participarea la cursuri post-universitare/scoli de 
vara/workshopuri 

Punctaj unic anual 10   
  

C3. Mobilitati internationale ( profesor/cercetator la universităţi din străinătate) 

1 

Vizite de scurta durata, de documentare didactica prin 
mobilitati Erasmus (TS) sau vizite de documentare 
stiintifica prevazute in contracte de cercetare (1 zi la 30 
zile)  
NU participari la simpozioane internationale cu lucrari 
stiintifice 

Punctaj unic anual 20   

  

2 
Coordonator de programe Erasmus pe universitate/ 
facultate  

Punctaj unic anual 20   
  

3 
Coordonator –evaluator  studenti  Erasmus din strainatate 
in universitate/ facultate  

Punctaj unic anual 15  
 

C4. Membru in organizatii stiintifice si profesionale 
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1. Membru in societati stiintifie si profesionale internationale 

Punctaj  
N= nr. de organizatii in 
care sunteti implicate in 
calitate de membru 

10 10XN 

Obs: Daca asociatia este 
afiliata altor societati 
nationale si /sau 
internat.nu se considera 
membru al acestora 
implicit. Pentru a fi 
membru al acestora 
trebuie achitata o cotizatie, 
deci se ataseaza aceasta 
dovada. 
 
Dovezi: copie carnet de 
membru si chitanta 
cotizatiei achitate. 

2. Membru in societati stiintifie si profesionale nationale 

Punctaj  
N= nr. de organizatii in 
care sunteti implicate in 
calitate de membru 

5 5XN 

C5. Premii obtinute de catre ECHIPELE DE SPORT / Agronomiada / Concursuri stiintifice studentesti  coordonate castigate in competitii internationale  

1 Premiul I Punctaj per premiu 50     

2 Premiul II Punctaj per premiu 30     

3 Premiul III Punctaj per premiu 20     

4 Mentiuni  Punctaj per premiu 10     

C6. Premii obtinute de catre ECHIPELE DE SPORT / Agronomiada / Concursuri stiintifice studentesti  coordonate castigate in competitii nationale 

1 Premiul I Punctaj per premiu 25     

2 Premiul II Punctaj per premiu 15     

3 Premiul III Punctaj per premiu 10     

4 Mentiuni  Punctaj per premiu 5     

D. RESURSE UMANE 

D1. Cadre didactice (numar) 

1 
Posturi in departament pe categorii (P, C, SL, A, 
Prep.) 

P     
  

    C       
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    SL       
    A       

    Prep       

2 Conducatori de doctorat Numar       

3 Cadre didactice sub 35 de ani Numar       

D2. Domenii acoperite prin programele de studii ale departamentului si clasa valorica, cf. ierarhizarii* 

1 Inginerie geologică, Inginerie geodezică  Clasa C DA / NU      
2 Zootehnie Clasa A       
3 Biotehnologii Clasa A       
4 Ingineria produselor alimentare Clasa A       
5 Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră Clasa A       
6 Ingineria mediului  Clasa C       
7 Inginerie si management Clasa B       
8 Inginerie chimică   Clasa E       
9 Biologie Clasa B       

10 Medicină veterinară  Clasa A       

Nume si prenume: 
 
 

Semnătura: ____________________________ 
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FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVIT ĂŢII DIDACTICE DE C ĂTRE STUDENŢI 

2011-2012 
Facultatea: (listă derulantă)…………………………................... 
Programul de studiu: (listă derulantă)………………………….. 
Disciplina: ............................................................ 

 
Evaluarea activităţii didactice de către studenţi este o parte esenţială a procesului de evaluare şi 

asigurare a calităţii educaţionale. Fişa de evaluare este destinată identificării opiniilor şi sugestiilor 

studenţilor care au participat la activităţile disciplinei (curs, lucrări practice/seminarii). Răspunsurile 

sunt strict confidenţiale şi anonime. 

Opiniile dumneavoastră vor fi utilizate la stabilirea acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii 

didactice, în acord cu dorinţa universităţii noastre de a îmbunătăţi calitatea educaţiei în toate 

programele de studii. 

I. Date privind activitatea dumneavoastră la această disciplină: 

A. Cât de frecvent aţi participat la acest curs/laborator/seminar? (se marchează cu X): 

 100% > 50% < 50% Deloc 
Curs      

Lucr ări 
practice/Seminar 

    

 
B. Nota dumneavoastră la această disciplină: (se marchează cu X) 
 

 < 5 5-7 7-9 > 9 
Nota dumneavoastră     

 
C. Câte ore aţi alocat pe săptămână studiului individual la această disciplină - temă de  

      casă/proiect/documentare/pregătire pentru lucr ări practice? (se marchează cu X): 

 < 2 ore > 3 ore 
Ore alocate studiului/săpt.   

 
D. Care din urmatoarele forme de examinare au fost aplicate la această disciplină? 
 

Tip de examinare Marcaţi cu X 
Examen scris   

Examen scris tip grilă  
Examen oral  

Examen parţial (verificare pe parcurs)  
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II. În ce măsură aţi fost mulţumiţi de conţinutul şi modul de predare a cursului/lucrărilor 
practice/seminariilor, a modului în care a fost respectat orarul şi s-a efectuat evaluarea 
cunoştin ţelor, precum şi de calitatea formativă a cadrului didactic la această disciplină? 
  

Legendă: în foarte mare măsură (excelent);                                              Se marchează cu X nota de evaluare. 
                    în mare măsură (f.bine);  
                    suficient (bine) ;  
                    în mică măsură (slab) ;  
                    deloc (foarte slab).                                           

 
I. TITLUL CURSULUI:___________________________    
      Numele cadrului didactic evaluat:________________________ 
 

Nr. 
Crt. Criteriu 

Notare 
excelent f.bine bine slab foarte slab 

S1. Conţinutul disciplinei predate      
1 Materia vi se pare utilă?      

2 
S-au făcut corelaţii cu noţiunile de 
la alte cursuri sau discipline? 

 
  

  

S2. Modul de prezentare      

1 
Modul de predare a fost interactiv, 
plăcut şi profesionist? 

 
  

  

2 
Aţi avut acces la suport de curs şi 
materiale didactice? 

 
  

  

3 
Accesul la materialele didactice a 
fost condiţionat de achiziţionarea 
cursului editat? 

 
  

  

4 
Volumul de materie predată a fost 
optim? 

 
  

  

S3. Respectarea orarului  DA NU  
1 Orarul anunţat a fost respectat?    

2 
Aţi primit informaţii relative la 
numărul de credite şi modalitatea 
de notare? 

 
 

3 A fost punctual cadrul didactic?   
S4. Evaluarea cunoştin ţelor  DA NU  

1 
Cadrul didactic a pretins favoruri 
necuvenite pentru promovarea 
examenului? 

 
  

2 
Cadrul didactic a avut un limbaj 
academic (fără jigniri, agresiuni 
verbale)? 

 
 

3 
Cadrul didactic a fost corect şi 
imparţial faţă de toţi studenţii din 
an ?  

 
  

S5. 
Aportul şi calităţile formative ale 
cadrului didactic 

excelent f.bine bine slab foarte 
slab 

1 
A reuşit cadrul didactic să vă 
capteze interesul? 
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2 
Cadrul didactic v-a stimulat pentru 
activitatea de cercetare? 

 
  

  

3 
Cadrul didactic a reprezentat un 
model profesional? 

 
  

  

4 
Cadrul didactic a reprezentat un 
model model? 

 
  

  

 
II. LUCRĂRI PRACTICE :........................................  
     Numele cadrului didactic evaluat: ..................................... 
Nr. 
Crt. 

Criteriu 
Notare 

excelent f.bine bine slab foarte slab 
SL1. Conţinutul lucr ărilor practice predate      

1 
Au fost corelate cunoştinţele de la curs cu datele 
analizate la seminarii şi lucrări practice? 

 
  

  

2 
Seminariile sau lucrările de laborator v-au ajutat la 
dezvoltarea aptitudinilor practice? 

 
  

  

3 
V-au fost comunicate normele de protecţia muncii 
în laborator/teren? 

 
  

  

SL2. Modul de prezentare      
1 Aţi avut acces la îndrumătoare de lucrări practice ?      

2 
Aţi lucrat efectiv cu echipamentele aferente 
laboratorului? 

 
  

  

3 
A fost încurajat dialogul şi participarea efectivă prin 
exprimarea liberă şi discuţii? 

 
  

  

SL3. Respectarea orarului DA NU  
1 A fost respectat orarul stabilit?    
2 A fost punctual cadrul didactic?   

3 
Consideraţi că numărul de ore alocate seminariilor 
sau lucrărilor practice este optim ? 

 
 

SL4. Evaluarea cunoştin ţelor  DA NU  

1 
Cadrul didactic a pretins pentru promovare favoruri 
necuvenite ? 

 
   

2 
Cadrul didactic a avut un limbaj academic (fără 
jigniri, agresiuni verbale)? 

 
 

3 
Notarea reflectă obiectiv cunoştinţele şi activitatea 
dumneavoastră? 

 
 

4 
Cadrul didactic a alocat suficient timp pentru 
verificarea cunoştinţelor? 

 
 

SL5. 
Aportul şi calităţile formative ale cadrului 
didactic 

excelent f.bine bine slab foarte slab 

1 A reuşit cadrul didactic să vă capteze interesul?      

2 
Cadrul didactic v-a stimulat pentru activitatea de 
cercetare? 

 
  

  

3 Cadrul didactic a reprezentat un model profesional?      
4 Cadrul didactic a reprezentat un model moral?      

 
Observaţii sau comentarii finale:  

VA MULŢUMIM!  



Activitatea  practică a studentilor 

 În conformitate cu planul de învăţământ al anului universitar 2011-2012, practica 

desfăşurată de studenţi şi masteranzi are ca scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice 

însuşite de aceştia pe parcursul cursurilor si seminariilor. Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi 

formarea abilităţilor practice se realizează în concordanţă cu specializarea studenţilor, prin 

efectuarea practicii în câmpurile experimentale ale disciplinelor Facultăţii de Agricultură, în 

staţiunile didactice şi experimentale (Staţiunea Didactică Cojocna, Staţiunea Didactică Jucu, 

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Agricultură Turda etc.), precum şi prin vizite şi 

excursii de studii. 

 In cadrul facultatii se desfasoara doua tipuri de practica: de initiere si de specialitate. 

Practica de initiere are ca scop familiarizarea studentilor cu specificul muncilor din agricultura 

sau din industria alimentara si se desfasoara in unitati de profil. Practica de specialitate se 

desfăşoara pe baza programei analitice sau a portofoliului de practică întocmite pentru 

specializările: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură 

şi industrie alimentară, Biologie, Ingineria şi protecţia mediului, Tehnologia şi prelucrarea 

produselor agricole, Controlul şi expertiza produselor alimentare şi Ingineria produselor 

alimentare, conform caietelor de practică. Activitatea de practică inclusă în planurile de 

învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de promovare. La începerea activităţii de 

practică, studenţilor sau masteranzilor li se aduc la cunoştinţă normele de protecţie a muncii şi de 

apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii desfăşurate, pe care ei au obligaţia să le 

respecte. La sfârşitul perioadei de practică, comisia desemnată de către conducerea Facultății de 

Agricultură acorda o notă şi o trece in caietul de practică al studentului/masterandului. Nota 

obţinută va fi luată în considerare pentru calcularea mediei generale. 

Specificul şi programul de practica diferă de la o specializare la alta si vizeaza :  

- imbunatatirea cunostintelor teoretice si dobandirea de abilitati practice in domeniu; 

- dezvoltarea competențelor necesare pentru viitorul loc de muncă inca din timpul 

facultatii;  

 



Specializarea Agricultură: 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I 120 4 30 ore Practica initiere 

24 ore Practica specialitate: Botanică 

24 ore Practica specialitate: Pedologie 

18 ore Practica specialitate: Topografie 

24 ore Practica specialitate: Conducerea 

tractorului 

II 120 4 18 ore Practica specialitate: Fitopatologie 

12 ore Practica specialitate: Entomologie 

30 ore Practica specialitate: Mecanizare 

30 ore Practica specialitate: Agrochimie 

30 ore Practica specialitate: Agrotehnică şi 

Tehnică 

III 120 4 24 ore Practica specialitate: Legumicultură 

18 ore Practica specialitate: Pomicultură 

18 ore Practica specialitate: Viticultură 

30 ore Practica specialitate: Fitotehnie 

30 ore Practica specialitate: Management 

IV 120 4 120 ore Practica specialitate: Elaborarea lucrarii 

de diplomă 

 

Specializarea Montanologie: 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I 120 4 30 ore Practica initiere 

24 ore Practica specialitate: Botanică 

24 ore Practica specialitate: Pedologie 

18 ore Practica specialitate: Topografie 

24 ore Practica specialitate: Conducerea tractorului 



II 120 4 12 ore Practica specialitate: Entomologie 

18 ore Practica specialitate: Fitopatologie 

30 ore Practica specialitate: Agrotehnică şi 

Tehnică experimentală 

30 ore Practica specialitate: Mecanizare 

30 ore Practica specialitate: Agrochimie 

III 120 4 18 ore Practica specialitate: Pomicultură 

18 ore Practica specialitate: Viticultură 

24 ore Practica specialitate: Legumicultură 

24 ore Practica specialitate: Pratologie 

18 ore Practica specialitate: Fitotehnie 

18 ore Practica specialitate: Agroturism 

IV 120 4 120 ore Practica specialitate: Elaborarea lucrarii de 

diplomă 

 

Specializarea Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultur ă şi industrie 

alimentară 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I 120 4 30 ore Practica initiere 

30 ore Practica specialitate: Pedologie 

30 ore Practica specialitate: Botanică 

30 ore Practica specialitate: Conducerea tractorului 

II 120 4 18 ore Practica specialitate: Fitopatologie 

18 ore Practica specialitate: Agrochimie 

30 ore Practica specialitate: Mecanizare 

30 ore Practica specialitate: Agrotehnică şi 

Tehnică experimentală 

12 ore Practica specialitate: Utilaje în industria 

alimentară (Unitati de specialitate) 



12 ore Practica specialitate: Construcţia şi 

exploatarea maşinilor agricole (Unitati de 

specialitate) 

 

Specializarea Biologie 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I - - - 

II 60 4 30 ore Practica specialitate: Botanică 

30 ore Practica specialitate: Zoologie 

III 60 5 60 ore Practica specialitate: Elaborarea lucrarii de 

diplomă 

 

Specializarea Ingineria şi protecţia mediului 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I - -  

II 90 3 30 ore Practica specialitate: Tehnologii şi instalaţii 

de depoluare a mediului (Unitati de specialitate) 

30 ore Practica specialitate: Ecologie generală 

30 ore Practica specialitate: Monitorizarea 

fenomenelor de risc (Unitati de specialitate) 

III 90 3 30 ore Practica specialitate: Gestiunea deşeurilor 

(Unitati de specialitate) 

30 ore Practica specialitate: Monitorizarea calităţii 

mediului (Unitati de specialitate) 

30ore Practica specialitate: Impactul industriei 

asupra mediului (Unitati de specialitate) 

IV 90 3 90 ore Practica specialitate: Elaborarea lucrarii de 

diplomă 

 



 

 

Specializarea Tehnologia şi prelucrarea produselor agricole 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii şi a conservelor 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului 

II 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii (Utilaje în industria alimentară) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui (Materii prime animale) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului (Materii prime vegetale) 

III 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii (Tehnologia cărnii) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui (Aditivi alimentari) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului (Tehnologia morăritului şi panificaţiei) 

IV 60 3 60 ore Practica specialitate: Elaborarea lucrarii de 

diplomă 

 

 



 

 

Specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii şi a conservelor 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului 

II 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii şi a conservelor (Utilaje în industria 

alimentară) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui (Materii prime animale) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului (Materii prime vegetale) 

III 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii şi a conservelor (Aditivi alimentari) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui (Autentificarea si falsificarea alimentelor) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului (Tehnologia produselor vegetale) 

IV 60 3 60 ore Practica specialitate: Elaborarea lucrarii de 

diplomă 

 



 

Specializarea Ingineria produselor alimentare 

Anul  Numărul de ore Total credite/an Programul de practica 

I 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii şi a conservelor 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului 

II 90 3 30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

cărnii (Utilaje în industria alimentară) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de industria 

laptelui (Materii prime animale) 

30 ore Practica specialitate: Unităţi de morărit şi 

panificaţie, de industria alcoolului, a berii şi a 

vinului (Materii prime vegetale) 

 

 Pentru diversificarea ofertei de practică a fost realizată o bază de date cu peste 100 unităţi 

din domeniul Agricol, Protecţia mediului şi Industrie Alimentară, repartizarea studenților in 

cadrul acestora realizându-se pe baza Convenției de practica. 

 În baza hotărârii SENATULUI USAMV CLUJ, la SDE Cojocna îți desfăşoară 

săptămânal stagiul de practică câte 16 studenţi din anul I de studiu, din care 4 de la Facultatea de 

Agricultură, specializările Agricultură, Montanologie şi EMAIA. Această practică este o practică 

de iniţiere, în care studenţii au posibilitatea de a vedea cum funcţionează o fermă mixtă. Ei 

participă efectiv la activităţile desfăşurate în fermă împreună cu personalul angajat, conform 

programului de lucru al acestora. Prin rotaţie, studenţii au posibilitatea de a participa la toate 

activităţile, respectiv: igiena în sala de muls, grajduri, magazii, mulsul mecanic, alimentaţia la 

vaci, viţei, porci, păsări, tratamente aplicate animalelor, însămânţări artificiale la suine şi bovine, 



întreţinerea solarului etc. Participarea studenţilor la activităţile cu profil agricol (pregătirea 

terenului, semănat, recoltat) este scazuta. 

 Tot în baza hotărârii SENATULUI USAMV CLUJ, începând cu anul universitar 2011 – 

2012, un număr de 8 studenţi, din care 4 de la Facultatea de Agricultură, specializările CEPA, 

TPPA şi IPA, îşi desfăşoară stagiul de practică la Restaurantul Studenţesc Agronomia, unde au 

posibilitatea de a vedea cum se organizează un restaurant (pensiune, cantină), ce fel de activităţi 

implică, care sunt fluxurile tehnologice ale alimentelor care intră în unitate, ce fel de circuite 

urmează alimentele, ce norme de siguranţă şi sănătate în muncă se impun etc. 

 Începând cu anul 2011 se desfăşoară o practica tehnologica săptămânală, pentru anul III 

TPPA si CEPA (152 studenţi) in Stațiile pilot de bere, carne, lapte, panificație, produse 

zaharoase, laboratoarele de controlul calităţii alimentelor si laboratorul de microbiologie. Pentru 

testarea preferințelor cadrelor didactice şi a studenţilor asupra alegerii produselor ce urmează a 

fi obţinute s-a realizat sondajul “Degustare pentru familiarizare”. 

 Începând cu anul 2012 a fost aprobat în cadrul Programului operațional sectorial 

dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, Proiectul: 81441 – Pregătirea Practica – Investiție 

pentru Viitori Specialițti in Agricultura . Proiectul are ca scop crețterea ocupabilităţii 

tinerilor absolvenți prin îmbunătăţirea abilitaților si deprinderilor necesare angajării, corelate 

cu necesităţile si cerințele de pe piața muncii. Stagiile de pregătire practica vor fi efectuate in 

unităţi agricole specializate. Acestea utilizează tehnologii avansate si in deplina concordanta cu 

noile practici agricole si de mediu europene: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Unitate de profil Specializarea Anul de studiu Nr.studenti 

1 SCDA TURDA Agricultura II si III 20 
2 SC COSM-FAN SRL TPPA II si III 20 
3 SC PANEMAR SRL IPA II si III 20 
4 SC NAPOLACT SRL CEPA II si III 20 
5 SC COMPANIA DE APĂ SOMEŞ 

SA 
IPMA II si III 20 

 TOTAL STUDENTI - - 100 



Un alt proiect aflat in desfăşurare AGROCARIERA (01.03.2011 – 31.07.2012) îşi 

propune să conducă la crețterea ocupabilităţii tinerilor absolvenţi prin îmbunătăţirea abilitaților 

si deprinderilor necesare angajării, corelate cu necesităţile si cerințele de pe piața muncii. În 

proiect sunt implicaţi studenți de anul II şi III, specializările: Agricultura, Montanologie, 

Ingineria si Protecția Mediului ai Facultăţii de Agricultura din cadrul USAMV Cluj-Napoca. 

Pentru anul 2012 sunt vizați 40 de studenţi, care vor fi plasaţi la următoarele centre de practică: 

S.C. AGROMEC Mihai Viteazu S.A; S.C. ADA PROD COM S.R.L. Viisoara şi S.C. 

AGRONOVA IMPEX S.R.L. Câmpia-Turzii, 

 În cadrul proiectului internaţional ERASMUS Intensive Programmes (IP) E-2010-

ERA/MOBIP-ZuV-2-28409-1-17 Classification, evaluation and management of grassland 

CEMGE vor fi implicați 10 studenți din cadrul Facultăţii de Agricultură. Scopul principal al 

proiectului este de a învăța si a pune in practica analiza relației dintre locație, vegetație si 

managementul pățunilor cu accentuarea evaluării pățunii si a importanţei păstrării peisajului 

cultural si a biodiversității sale.  

 Urmând tradiția anilor anteriori, din cadrul Facultăţii de Agricultura vor pleca in 

Germania si Anglia un număr de 60 de studenți, care vor efectua practica in ferme de 

specialitate in vederea familiarizării cu tehnologia de cultura modernă, aplicata in agricultura 

europeană. 

 Pentru îmbunătăţirea activităţii de practică, în cadrul Facultăţii de Agricultur ă, în 

anul universitar 2011-2012, ne propunem următoarele: 

- introducerea practicii pentru anul I Biologie si anul I IPM, tinand cont ca profesiile 

absolvenţilor facultăţii noastre sunt prin excelenţă practice; 

- perfecţionarea sistemului de practică prin creşterea ponderii practicii efectuate în ferme, 

asigurand astfel acomodarea viitorilor absolvenţi cu cerinţele potenţialilor angajatori; 

- identificarea unor noi parteneri privaţi de practică pentru specializările Montanologie 

(pensiuni agroturistice) şi EMAIA (Tehnofavorit, Riela şi General Leasing); 



- sustinerea unor parteneriate dintre facultate si Inspectoratele Judeţene de Protecţia 

Mediului pentru a imbunatatirea activitatii de practică la programul Ingineria şi Protecţia 

Mediului în Agricultură trebuie; 

- efectuarea practicii de initiere si de specialitate pentru sectiile Agricultura, 

Montanologie si EMAIA la Institutul de Cercetari Agricole a Transilvaniei (Turda), abordand 

sistemul de practica modulara care sa permita participarea la lucrările tehnologice de primăvară 

si toamna;  

- dezvoltarea unui centru de practica la Garda de Sus pentru studenții specializării de 

Montanologie; 

- realizarea unor parteneriate cu Oficiul Judetean pentru Protecţia Consumatorului si 

DSVSA pentru optimizarea practicii la sectia Controlul şi expertiza produselor alimentare; 

 - întocmirea documentației pentru obținerea avizului sanitar veterinar pentru stațiile 

pilot de industrie alimentară; 

 - implementarea sistemului de management a calităţii si securității conform SR EN ISO 

9001 si 22000 pentru stațiile pilot de industrie alimentară; 



Practica specializarile Horticultura + Peisagistica, an I 
 
GRUPA Perioada 26.03 – 6.04.2012 

26.03 27.03 28. 03 29. 03 30. 03 2. 04 3. 04 4. 04 5. 04 6. 04 
Grupa 1 

Peis+Horti 
Botanica Topografie Pedologie Recuperari 

Grupa 2 
Peis+Horti 

Pedologie Botanica Topografie Recuperari 

Grupa 3 
Peis+Horti 

Topografie Pedologie Botanica Recuperari 

 
Grupele 4 de la Horticultura si Peisagistica an I, se vor imparti in mod egal intre celelalte trei grupe 
 
 
 
Practica specializarea Horticultura, an II 
 
GRUPA Perioada 26.03 – 6.04.2012 Obs. 

26.03 27.03 28. 03 29. 03 30. 03 2. 04 3. 04 4. 04 5. 04 6. 04 
Grupa 1 Legumicultura SCDP Cluj  
Grupa 2 SCDP Cluj Legumicultura  
 
 
 
Practica specializarea Horticultura, an III 
 
GRUPA Perioada 26.03 – 6.04.2012 Obs. 

26.03 27.03 28. 03 29. 03 30. 03 2. 04 3. 04 4. 04 5. 04 6. 04 
Grupa 1 Pomicultura Viticultura  
Grupa 2 Viticultura Pomicultura  



 
Practica specializarea Peisagistica, an II 
 

 
 
 
Practica primavara an III Peisagistica 
 
GRUPA Perioada 26.03 – 6.04.2012 

26.03 27.03 28. 03 29. 03 30. 03 2. 04 3. 04 4. 04 5. 04 6. 04 
Grupa 1 Proiectare 

 
Campus USAMV Viticultura Pomicultura 

Grupa 2 Pomicultura 
 

Proiectare Campus USAMV Viticultura 

Grupa 3 Viticultura Campus USAMV Pomicultura 
 

Proiectare 

 
 
Grupa 4 va fi impartita intre cele trei grupe 
 
 
 
 
Practica specializarea Silvicultura, an I 
 

GRUPA Perioada 26.03 – 6.04.2012 Obs. 
26.03 27.03 28. 03 29. 03 30. 03 2. 04 3. 04 4. 04 5. 04 6. 04 

Grupa 1 Floricultura Campus USAMV  
Grupa 2 Campus USAMV Floricultura  
Grupa 3 Firme de specialitate (Gradina Botanica Jibou, Nea Garden, Beau Jardin, SCDP Cluj)  



GRUPA Perioda 23.04 – 4.05.2012 Obs. 
23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 30.04 1.05 2.05 3.05 4.05 

Grupa 1 Botanica Topografie Liber Pedologie  
Grupa 2 Pedologie Botanica Liber Topografie  
Grupa 3 Topografie Pedologie Liber Botanica  
 
 
 
Practica specializarea Silvicultura, an II 
 
GRUPA Perioada 26.03 – 6.04.2012 Obs. 

26.03 27.03 28. 03 29. 03 30. 03 2. 04 3. 04 4. 04 5. 04 6. 04 
Grupa 1 Dendrologie Dendometrie  
Grupa 2 Dendometrie Dendrologie  
 
 
 
Practica specializarea Silvicultura, an III 
 
GRUPA Perioada 26.03 – 6.04.2012 Obs. 

26.03 27.03 28. 03 29. 03 30. 03 2. 04 3. 04 4. 04 5. 04 6. 04 
Grupa 1 Plantat SDE Cojocna Plantat SDE Cojocna  
Grupa 2 Plantat SDE Cojocna Plantat SDE Cojocna  
 



 
 

Situatia stagiilor de practica 2011-2012 in cadrul Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii 

 
 

• Studentii anului I efectueaza practica de initiere la SDE Cojocna si au in norma 90 

de ore de practica. In luna octombrie- decembrie 2011 au efectuat practica de 

initiere 30 studenti din anul I (Zoo, BIA, BA, Pisc) restul urmand sa desfasoare 

practica in cursul lunii iulie. 

• Studenţii anului II şi III desfasoara practica de aprofundare (90 ore) in unitaţile 

alese de catre ei pe parcursul lunii iulie. 

• Studenţii anului IV desfasoara practica de management/licenta la disciplinele 

unde isi elaboreaza lucrarea de licenta. 

• Proiect Agropractice -  Pregătirea practic ă - Investi ţie pentru viitorii speciali şti în 

agricultur ă - luna iulie-  48 studenti – anul I, II, III (Zoo, BIA, BA, Pisc) 

• Practica la ferme specializate din Germania – 81 studenti anul I, II, III, IV, 

Master (Zoo, BIA, BA, Pisc) 

 

 Pentru o desfasurare mai buna a stagiilor de practica si o monitorizare mai 

atenta a activitatii de practica in ce priveste formarea studentilor ca viitori 

specialisti propunem următoarele: 

 

• Efectuarea obligatorie a stagiului de practica de catre studentii anului I ,II, si III in 

unităţi de profil alese de Centrul de practica pentru o monitorizare mai atenta a 

practicii si evitarea adeverintelor de practica obtinute fara participarea la practica 

• Deplasarea studentilor din anul I la SDE Cojocna  zilnic cu microbusul insotiti de 

un cadru didactic pentru a oferi studentilor informatii de specialitate legate de 

tehnologiile de crestere 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI 
MEDICIN Ă VETERINAR Ă CLUJ-NAPOCA 

DEPARTAMENTUL DE PRACTIC Ă 
Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România 

Tel.: 0264-596384;   Fax: 0264-593792 
www.usamvcluj.ro 

  



• Introducerea practicii de specialitate pentru anul II si III – efectuarea stagiului de 

practica la disciplinele tehnologice care se bazeaza pe programe şi obiective 

precise menite sa formeze deprinderi profesionale pragmatice necesare viitorilor 

specialisti cu pregatire superioara in funcţie de domeniul fiecaruia. 
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Către Conducerea USAMV Cluj 

În atenția domnului Prorector Adrian Oros, 

 

În urma solicitării dvs referitoare la stagiile de practică ale studenților de la Facultatea de 
Medicină Veterinară Cluj Napoca și mai exact asupra felului în care aceste stagii pot fi 
eficientizate, doresc să va supun atenției următoarele elemente: 

1. La ora actuală studenții noștri efectuează stagiile de practică conform regulamentului 
intern RC 17 (Regulamentul Centrului pentru Organizarea Practicii). Concret, studenții își 
identifică un medic, laborator, unitate („partener de practică”) cu care, prin intermediul 
Centrului încheie înaintea perioadei de practică o “Convenție de practică” în baza căreia 
studentul își va efectua practica în decursul începutului lunii iulie (90 ore/ an). După 
efectuarea stagiului de practică, studentul prezintă cadrului didactic supervizor de 
practică caietul de practică (în cadrul unor perioade desemnate de către Secretariatele 
facultății, de regulă la finele lunii septembrie- “examen de practică”) cu însemnările 
referitoare la activitatea zilnică, contravizate de Tutorele de practică împreună cu o 
caracterizare a acestuia referitoare la modul de desfășurare a stagiului de practică. Pe 
baza acestor documente și a discuției ce are loc între student și supervizor, acesta din 
urmă acordă nota pentru disciplina de Practică împreună cu creditele aferente acestei 
discipline. 

2. Numărul studenților de la Facultatea de Medicină Veterinară care au efectuat stagiile de 
practică se regăsește în următorul tabel (situația anului 2011) 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI 
264 236 225 140 140 106 

3. Pentru acești studenți au fost încheiate un număr de peste 170 de unități de practică și 
peste 150 de parteneri de practică din România și peste 30 de parteneri de practică din 
Europa în special, dar și din America și Africa (datorită existenței studenților străini la 
secțiile de predare în limba engleză dar și la cea în limba română). În general, acești 
parteneri sunt reprezentați de medici veterinari acreditați care sunt fie medici zonali sau 
proprietari de cabinete veterinare specializate pe animale mici sau mari, farmacii 
veterinare,laboratoare veterinare din cadrul structurilor regionale ale ANSVSA, DSVSA 
sau unități de inspecție sanitar-veterinară, etc. 

4. Ca aspecte negative ale acestei proceduri a desfășurării stagiului de practică a 
studenților aș menționa: 

a. Lipsa unei coerențe în urmărirea și evaluarea activității practice a studenților, 
prin lipsa legăturii strânse între FMV și partenerii de practică (cu excepția unor 
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situații punctuale în care tutorele de practică are o relație directă de 
prietenie/amiciție cu supervizorul de practică, astfel fiind foarte facilă 
exercitarea controlului) 

b. Lipsa posibilității urmăririi stricte a traseului de practică a fiecărui student (în 
ciuda instituirii în urmă cu 2-3 ani a caietelor unice de practică) cât și a înlesnirii 
accesului studentului la diferite tipuri de unități care efectuează activități sanitar 
veterinare 

c. Lipsa unui model strict acordat stadiului de pregătire a studentului în domeniul 
medicinii veterinare (criterii și obiective clare în funcție de anul de studiu). Anii 
trecuți s-a încercat introducerea unui “Caiet de practică” care are câteva 
elemente orientative foarte bune (precizari legislative, de termeni, etc) însă nu 
este adaptat condițiilor concrete de desfășurare a practicii studentului, 
concentrându-se doar pe listarea unor modele foi de observație clinică care 
trebuie completate de către student 

d. Capacitatea redusă de control și evaluare a cadrelor FMV (supervizori de 
practică) a activității desfășurate de fiecare student chiar la locul de practică 

e. Necunoașterea sau slaba cunoaștere a normelor de protecție a muncii, a 
drepturilor și obligațiilor practicantului cât și a cadrului legislative ce controlează 
activitatea de practică cât și a reglementărilor legale ce vizează activitatea 
sanitar-veterinară (exceptând poate studenții din anii terminali care au parcurs 
deja elemente de Legislație și Deontologie Veterinară). 

5. Ca aspect pozitive ale procedurilor legate de activitatea de Practică până în prezent as 
enumera: 

a. Stagiul de practică (garda) din cadrul Spitalului de Urgență a FMV (cu oarecare 
limitări date de numărul destul de mic de intervenții pe perioada unei garzi de 12 
ore și incapacitatea de urmărire a evoluției cazului pe parcursul a câtorva zile) 

b. Practica organizată de USAMV/Departamentul de Practică pe parcursul unei 
saptămâni la Ferma din Cojocna pentru anul I a fost un model pe care îl consider 
de succes, venind în primul rând în întâmpinarea dorințelor exprimate de către 
studenți (dovedită de un chestionar online distribuit de subsemnatul unui număr 
de aproximativ 120 studenți din anii mici- II,III) în direcția accesului și activităților 
din ferme mai mult decât în direcția celor din clinici, cabinet veterinare (la care 
ar avea acces mult mai ușor). 

c. Modelul adoptat în cadrul unor proiecte-pilot (de genul programului 
Agropractice 2012, POS-DRU) care identifică parteneri de practică regionali 
(județeni) cărora li se acordă un set de prerogative suplimentare (s-ar potrivi 
denumirea de “parteneri de practică cu atribuții extinse”) din cadrul unor 
structuri profesionale (Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, Asociația 
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Generală a Medicilor Veterinari din România). Aceștia pot și reușesc (sperăm) să 
intervină mai prompt și mai rapid chiar la locul de desfășurare a procesului de 
practică studențească prin buna cunoaștere atât a locului de practică (pe care îl 
identifică și recomandă) cât și a persoanei în grija căruia este dat studentul FMV 
Cluj. De asemenea, cu aceste persoane desemnate la nivel regional este mult mai 
facil contactul și legătura permanentă, fiind garantul și facilitatorul contactelor 
directe în teren dintre tutorele cadru didactic și partenerul propriu-zis. 

6. În viziunea personală consider ca posibile elemente care să îmbunătățească pe viitor 
activitatea de practică studențească următoarele: 

a. Cunoașterea situației finanțării Departamentelor de Practică (conform legii 
258/2007, cap IV, art 23). Această finanțare separată ar putea fi imboldul sau 
limitarea în ceea ce privește direcția în viitor a tuturor acțiunilor legate de 
procesul de practică. Din aceste aspecte derivă și următoarele puncte din 
această listă 

b. Găsirea unor metode de cointeresare a unor asemenea “parteneri de practică” 
fie prin remunerarea acestora (plata cu ora?) sau implicarea acestora în diferite 
alte proiecte științifico-didactice ale Facultății 

c. Posibila restrângere a numărului cadrelor didactice cu rol în coordonarea 
activității de practică, cu extinderea atribuțiilor celor a căror normă cuprinde 
activitate practică în direcția controlului/evaluării efective în teren (deplasari, 
vizite, participare) a acestei activități, prin contacte cu partenerii de practică și 
sistarea simplului sistem de “examen final” de verificare scriptică a activității 
studentului (examen de practică în luna septembrie) 

d. Inițierea unor “centre de practică permanente” sub supravegherea/coordonarea 
partenerilor de practică care să fie în legătură cu Departamentul de Practică și 
supervizorul de practică 

e. Integrarea puternică a Fermei de la Cojocna, Jucu, Spitalului de Urgență a FMV 
Cluj în angrenajul acestor Centre permanente de Practică 

f. Renunțarea la perioada strictă de 3 săptămâni (90h, 6 h/zi) (plasarea în timp este 
destul de neconvenabilă Partenerilor din Circumscripții rurale, fiind o perioadă 
aproape moartă din punct de vedere al activității sanitar-veterinare) și eventual 
existența în paralel a unui sistem de acumulare a orelor de practică de-a lungul 
întregului an universitar (la nivelul clinicilor FMV, a spitalului FMV, acțiuni în 
circumscripții rurale sau ferme etc) 

g. Exisența unei pregătiri inițiale, teoretice scurte, concretizate într-un stagiu de 
pregătire inițiatică, în special dedicate studenților din anii mici, cu o introducere 
în posibilele activități și specificul acestora, elemente de legislație și protecție a 
muncii etc. 
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h. Înființarea pentru studenții de la Medicină Veterinară a unei “burse a locurilor de 
practică”, sub directa atribuție a Departamentului de Practică USAMV, a 
asistenților de practică și cadrelor didactice supervizori care să intermedieze 
identificarea unor parteneri de practică de încredere, bine pregătiți, dinamici, 
dispuși pentru a pregăti studenți cât și facilitarea contactului studenților cu 
aceștia (cunoscut fiind faptul că în primii ani studenților le este greu să își 
găsescă singuri un loc de practică). O asemenea bursă ar putea, spre exemplu, să 
vină și în ajutorul unui medic de circumscripție, acesta putând solicita ajutorul 
unui număr de studenți pentru o anumită acțiune sanitar-veterinară, salvând 
timp si crescându-I și acestuia eficiența. 

 

În speranța că aceste lucruri sunt utile demersului dvs, 

Alexandru Gudea 

Prodecan social/studențesc  

Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca 
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RC 36 

 
 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A STATIUNII DIDACTICE 

ŞI EXPERIMENTALE USAMV CLUJ-NAPOCA 
 
 
 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 
 
Art.1. Staţiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj-Napoca este înfiinţată prin Hotărârea Senatului 
din 24.11.2011  cu respectarea legislaţiei din domeniu. 
 
Art.2. Staţiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj-Napoca este o unitate economică şi de cercetare 
fără personalitate juridică care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 (art.134), a cartei 
universitare şi a legislaţiei în vigoare. 
 
Art.3. Staţiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj-Napoca se identifică prin: 

a) nume: Statiunea Didactică şi Experimentală USAMV Cluj-Napoca (acronim: SDEUSAMV Cluj-
Napoca); 

b) act de recunoaştere : Hotărâre Senat din 24.11.2011; 
c) sediu: Calea Mănăştur nr.3-5, cod poştal 400372, Cluj-Napoca, Romania, telefon 

0040264596384, fax 0040264593792. 
 

Art.4. SDEUSAMV Cluj-Napoca aparţine spaţiului universitar conform Legii nr.1/2011 iar personalul 
tehnic, administrativ şi de cercetare face parte integrantă din Comunitatea universitară. 
 
Art.5. Funcţionarea SDEUSAMV Cluj-Napoca are la bază principiul autonomiei universitare care îi dă 
dreptul să îşi stabilească misiune proprie în concordanţă cu misiunea USAMV Cluj-Napoca, strategie, 
structură, activităţi, organizare şi funcţionare, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu aprobarea 
Comitetului director şi respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
 
CAPITOLUL II. Structură  organizatorică şi funcţionare 
 
Art.6. Structura organizatorică a SDEUSAMV Cluj-Napoca urmăreşte realizarea misiunii asumate de 
universitate, axându-se în principal pe cercetare ştiinţifică avansată, aplicarea unor tehnologii şi metode 
inovative în domeniul producţiei vegetale, animale şi pentru păstrarea sănătăţii animalelor, obţinerea şi 
difuzarea de material biologic vegetal şi animal, consultanţă de specialitate, instruirea practică a studenţilor. 
Staţiunea este structurată pe subunităţi funcţionale care au conducere administrativă proprie şi sunt 
subordonate Directorului general.  
 
Art.7. Activităţile desfăşurate de unitate în scopul realizării misiunii asumate sunt în principal următoarele: 

 

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 
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a) instruirea practică a studenţilor în sectoare de producţie şi de cercetare; 
b) desfăşurarea activităţii de cercetare de către cadre didactice şi studenţi; 
c) producerea de semninţe şi material săditor; 
d) reproducţia şi selecţia animalelor; 
e) industrializarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale; 
f) transferul tehnologic al rezultatelor cercetării; 
g) servicii de consultanţă şi expertiză; 
h) relaţii ştiinţifice internaţionale; 
i) relaţii de cooperare şi de comerţ intern şi extern cu diferite instituţii; organizaţii şi agenţi 

economici. 
 
Art.8. Complementar activităţilor principale prevăzute la art.7, se desfăşoară inclusiv activităţi de cooperare 
sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii, agenţi economici, persoane fizice din ţară şi din străinătate. 
 
Art.9. Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri provenite, după caz, din: 

a) contracte de finanţare a proiectelor din  programele de cercetare-dezvoltare-inovare a USAMV 
Cluj-Napoca care se defăşoară în Staţiune; 

b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de M.A.D.R. şi  
cofinanţarea unor programe proprii de către academia de ramură; 

c) contracte de finanţare a programelor europene şi internaţionale;  
d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale; 
e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi 

economici şi persoane fizice din ţară şi străinătate; 
f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de producere a seminţelor, materialului săditor, 

furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de aceasta; 
g) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor 

creaţii originale; 
h) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode; 
i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile, a componentelor şi materialelor rezultate în urma 

casării, chirii, dobânzi la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria statului, prestări de 
servicii, analize; 

j) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare  directă a 
capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare; 

k) vânzarea produselor agrciole şi neagricole obţinute în Staţiune. 
l) alte venituri conform dispoziţiilor legale. 

 
 
Art.10. Conducerea este realizată de Comitetul Director format din 9 membri numiţi de Consiliul de 
administraţie pentru o perioadă de 4 ani. 
 
Art.11. Din Comitetul Director fac parte decanii facultăţilor, prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti şi 
Directorul general administrativ al universităţii. 
 
Art.12. Preşedintele Comitetului Director este Rectorul universităţii. 
 
Art.13. Activitatea curentă a Staţiunii didactice este condusă de un Director general, care face parte de drept 
din Comitetul Director, pentru un mandat de 4 ani. Directorul general este selectat si numit de Comitetul 
director. 
 
Art.14. Comitetul Director poate elibera din funcţie Directorul general al Staţiunii pentru neîndeplinirea 
atribuţiilor cuprinse în fişa postului atunci când această situaţie se constată. 
 
Art.15. Atribuţiile Comitetului Director sunt: 
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a) aprobă structura organizatorică (organigrama) Staţiunii didactice, numărul de posturi, precum şi 
normele de constituire a compartimentelor funcţionale; 

b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, planul de activitate trimestrial, vânzarea unor mijloace 
fixe sau materiale rezultate din casare; 

c) stabileşte nivelul de salarizare al personalului contractual în limita reglementărilor prevăzute 
pentru societăţile comerciale agricole pe acţiuni cu capital total sau parţial de stat; 

d) anual, la încheierea exerciţiului financiar, aprobă un raport asupra activităţilor desfăşurate, 
precum şi profitul şi pierderile înregistrate în anul anterior, prezentat de Directorul general al 
SDE USAMV. 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii, în limita competenţelor,stabilite de Rectorul USAMV. 
 
Art.16. Atribuţiile Directorului general al SDE USAMV  se referă la: 

a) reprezintă SDE USAMV  în raporturile cu terţii, inclusiv în instanţele de judecată, în limita 
împuternicirii de reprezentare instituţională acordată de preşedintele Comitetului Director 
(Rector); 

b) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale SDE USAMV  stabilite de Comitetul Director; 
c) negociază şi semnează, conform legii, contractul colectiv de muncă; 
d) negociază şi semnează, conform legii, contractele individuale de muncă; 
e) angajează, promovează şi concediază personalul contractual în condiţiile legii; 
f) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului contractual, pe compartimente; 
g) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale; 
h) împuterniceşte directorii Staţiunilor componente să exercite orice atribuţii din sfera sa de 

competenţă; 
i) identifică oportunităţi de afaceri; 
j) întocmeşte strategia de dezvoltare a SDE USAMV  pe sectoare de activitate; 
k) propune bugetul şi rectificările acestuia;  
l) dispune măsuri de funcţionare a tuturor sectoarelor de producţie din cadrul SDE USAMV  la 

parametri maximi de eficienţă; 
m) caută piaţa de desfacere pentru produsele obţinute în condiţii de maximă eficienţă; 
n) sprijină şi acordă asistenţă tehnică pentru organizarea câmpurilor experimentale şi pentru 

derularea contractelor de cercetare în care este implicată SDE USAMV  ; 
o) colaborează la coordonarea desfăşurării practicii studenţilor în cadrul SDE USAMV  prezintă ori 

de câte ori este solicitat situaţia economică a SDE USAMV    
 
Art.17. Atribuţiile Directorilor  Staţiunilor componente  se referă la: 

a) reprezintă Staţiunea în raporturile cu terţii, inclusiv în instanţele de judecată, în limita 
împuternicirii de reprezentare instituţională acordată de preşedintele Comitetului Director 
(Rector); 

b) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale Staţiunii stabilite de Comitetul Director; 
c) angajează, promovează şi concediază personalul contractual în condiţiile legii; 
d) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului contractual, pe compartimente; 
e) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale; 
f) identifică oportunităţi de afaceri; 
g) întocmeşte strategia de dezvoltare a Statiunii  pe sectoare de activitate; 
h) propune bugetul şi rectificările acestuia;  
i) dispune măsuri de funcţionare a tuturor sectoarelor de producţie din cadrul Statiunii la 

parametri maximi de eficienţă; 
j) caută piaţa de desfacere pentru produsele obţinute în condiţii de maximă eficienţă; 
k) sprijină şi acordă asistenţă tehnică pentru organizarea câmpurilor experimentale şi pentru 

derularea contractelor de cercetare în care este implicată Statiunea; 
l) colaborează şi sprijină desfăşurarea  practicii studenţilor în cadrul Statiunii şi asigură condiţii 

corespunzătoare de cazare şi masă; 
m) prezintă ori de câte ori este solicitat situaţia economică a Statiunii; 
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CAPITOLUL III. Dispoziţii finale 
 
Art.18. Organigrama Staţiunii Didactice şi Experimentale USAMV Cluj-Napoca face parte integrantă din 
prezentul regulament de organizare şi funcţionare. 
 
Art.19. Prin adoptarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a SDE USAMV Cluj-Napoca se 
anulează  Regulamentul anterior aprobat la data de 05.04.2012. 
 
Art.20. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 28.05.2012. 
 
 

 
 
 

RECTOR, VIZAT Oficiul Juridic, 
Prof. univ. dr. Doru PAMFIL Viorel APOSTU 
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Anexa 

 
 
Comitetul Director al SDE USAMV  
 
1. Rector- Prof.dr. Doru Pamfil 

2. Prorector probleme sociale si studentesti-Conf.dr. Adrian Oros 

3. Decan  Facultatea de Agricultura- Prof.dr. Roxana Vidican 

4. Decan Facultatea de Horticultura-Prof.dr. Radu Sestras 

5. Decan Facultatea de Zootehnie sio Biotehnologii-Prof.dr. Vioara Miresan  

6. Decan Facultatea de Medicina Veterinara-Prof.dr. Cornel Catoi 

7. Decan Facultatea de Tehnologie alimentara- Vacant 

8. Director general administrativ- ec. Viorel Porutiu 

9. Director general SDE USAMV-Vacant 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGIE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE 
DIRECTOR AL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE D OCTORAT 
(CSUD) DE LA IOSUD - UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRIC OLE SI MEDICINA 
VETERINARA "DIN CLUJ-NAPOCA  

 
 
 

1. SCOP 

 Scopul acestei Metodologii este de a descrie etapele, criteriile şi responsabilităţile 

care stau Ia baza organizării şi derulării concursului public pentru funcţia de Director CSUD 

din cadrul lOSUD - Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  
 

2.  DISPOZITII GENERALE  
 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoara concursul pentru 

ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat la Universitatea 

de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru perioada 2012/2016 şi este 

elaborat în temeiul următoarelor documente: 

� Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

� Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/iunie 2011 publicat în MO / p. I nr. 

551/03.08.2011); 

� Carta Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;  

� Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat aprobat de Senatul 

USAMV. 

� Lista universităţilor şi institutelor de cercetare din străinătate (OMECTS 

3158/31.01.2012) recunoscute de către MECTS; 

� OMECTS 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile 

ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - 

Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare;  

� Decizii ale Consiliului de Administraţie. 
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3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
> 

 Funcţia de Director al CSUD din cadrul lOSUD Universitatea de Stiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  este asimilată funcţiei de prorector. Directorul CSUD 

este numit de către reprezentantul legal al lOSUD (Rector) ca urmare a câştigării concursului 

public organizat de către USAMV CJ pentru perioada mandatului 2012-2016. 

 3.1. Etapa de informare a candidaţilor pentru funcţia de Director CSUD 

 Anunţul privind organizarea concursului public pentru funcţia de Director al CSUD 

pentru legislature 2012-2016 , se publică după cum urmează: 

a) Ia loc vizibil pe pagina principală a USAMV CJ (www.usamvcluj.ro)  

b) pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului prevăzut de art. 295 alin (3) din Legea nr. 1/2011; 

c) în Monitorul Oficial al României , Partea a lll-a; 

d) prin publicarea într-un cotidian local / naţional de mare circulaţie. 

3.2. Depunerea  dosarului de concurs a candidatului pentru ocupare postului de 

Director al CSUD 

 La concursul pentru ocuparea postului de Director al CSUD se pot prezenta numai 

persoane care au dreptul de a conduce doctorate in domeniile  agronomie, horticultur ă, 

biotehnologii, zootehnie, medicin ă veterinar ă,  şi care îndeplinesc standardele 

minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abili tare, în vigoare Ia data 

publicării în Monitorul Oficial al României a scoaterii Ia concurs a postului, aprobate prin 

Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 Dosarul de concurs va con ţine urm ătoarele documente : 

- Cererea de înscriere Ia concurs; 

- CV (în extenso) care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare ştiinţifică, 

didactică, colaborările internaţionale şi naţionale, activitatea de conducere de doctorat, 

numărul de teze finalizate, experienţa în management universitar, reprezentarea în comisii 

de interes naţional / internaţional; 

- Lista de lucrări (articole, cărţi, brevete, proiecte de cercetare, etc), conform articolului 

3.3. 

- Copii legalizate după actele de studii, certificate relevante (studii universitare şi post 

universitare programe de doctorat, studii post-doctorale, Ordinul MECTS prin care a obţinut 

dreptul de conducere de doctorat, etc.); 

- Fişa de autoevaluare privind indeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din invăţămantul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare –dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniul in care candidatul are 
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dreptul de a conduce doctorate ( modelul acestei fişe este stabilit prin Ordinele MECTS 

nr.4478 din anul 2011, mentionate la Art.1): 

- Declaraţie pe proprie răspundere privind indeplinirea standardelor minimale şi 

obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare. 

- Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind situaţiile de incompatibilitate 

prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

- Documentele vor fi semnate olograf de către candidat. 

- Indeplinirea condiţiilor de inscriere este certificată prin avizul oficiului juridic al 

universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat candidatului in 

maximum 48 de ore de la emiterea sa de către Biroul de Resurse Umane al universităţii , dar 

nu mai puţin de 5 zile lucrătoare inaintea desfăşurării concursului. 

- Dosarul de concurs se depune Ia Registratura Universităţii de Stiinte Agricole si 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca până Ia data de 10 septembrie 2012. 

3.3.Lista completă de lucrări este structurată astfel: 

 a.lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante 

pentru realizările profesionale proprii; 

 b. teza sau tezele de doctorat; 

 c. brevetele de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuala; 

 d. cărţi şi capitole in cărţi; 

 e. articole/studii in extenso, publicate in reviste din fluxul ştiinţific internaţional 

principal; 

 f. publicatii in extenso, apărute in lucrări ale principalelor conferinte internaţionale de 

specialitate; 

 g. alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice; 

3.4. Comisia de concurs pentru analiza activităţii candidaţilor Ia funcţia de Director 

CSUD. 

a) Comisia de concurs este formată din 5 membri, din care cel puţin 3 sunt din afara 

instituţiilor componente ale IOSUD, din ţară şi din străinătate. 
b) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară 

sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea 

atestatului de abilitare, în vigoare Ia data publicării concursului în Monitorul Oficial al 

României.  

c) Verificarea îndeplinirii standardelor minimale pentru membrii comisiei de concurs va 

fi realizată Ia nivelul rectoratului USAMV. 

d) Comisia de concurs va fi formată în conformitate cu cerinţele enumerate anterior din: 

doi, membri din cadrul USAMV CLUJ NAPOCA, doi membri de Ia universităţi româneşti de 
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prestigiu (clasificate ca universităţi de cercetare avansate şi educaţie) şi un membru de Ia o 

universitate de prestigiu din străinătate (din lista cuprinsă în Ordinul 3158/31.01.2012).  

e) Unul din membrii comisiei din partea USAMV CN, va fi numit de către Rector, ca şi  

preşedinte al comisiei. 

f) Comisia de concurs analizează dosarul după criteriile prevăzute la articolul 3.5.  

g) Comisia de concurs se va numi prin Decizie a Rectorului cu cel puţin 10 zile înainte 

de expirarea termenului de înscriere a candidaţilor. 

3.5. Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru functia de Director CSUD. 

 Comisia de concurs va analiza dosarele candidaţilor considerând cel puţin 

următoarele criterii: 

a) Rezultatele ob ţinute în activitatea de cercetare ştiin ţific ă, articole publicate în 

reviste cotate ISI, volume ISI proceedings, conform  standardelor minimale 

prevazute de  OMECTS 4478/23.06.2011, reviste BDI, c ărţi, brevete, realiz ări supuse 

dreptului de autor, produse cu impact socio - econo mic -Pondere 30 %. 

b) Rezultate ob ţinute în activitatea de conducere de doctorat şi management ale 

Şcolilor Doctorale - Pondere 30 % 
 

- numărul de teze de doctorat finalizate; 

- activitatea în cadrul Şcolilor Doctorale sau în proiecte de susţinere a activităţii 

acestora; 

- atragerea de tineri cercetători drd / post-doc; 

- implicarea în organizarea de manifestări ştiinţifice ale Şcolilor Doctorale. 

c) Recunoa şterea în comunitatea academic ă - Pondere 20 % 

- profesor invitat; 

- lucrări / prelegeri Ia conferinţe (Key - note speaker); 

- citări în reviste cotate ISI (cu excepţia autocitărilor); 

- membru al Academiei Române, membru al academiilor de renume sau din 

străinătate; 

- membru în comisiile de interes naţional (CNATDCU, CNCS). 

d) Resurse financiare atrase pentru cercetarea ştiin ţific ă sau dezvoltarea 

Şcolilor Doctorale - Pondere 20 % 

- fonduri atrase prin proiecte de cercetare naţională / internaţională , fonduri 

private sau contracte de cercetare cu angajatori economici; 

- fonduri atrase prin proiecte POSDRU de dezvoltare a programelor doctorale şi 

post-doctorale . 

 

3.6. Analiza dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director CSUD se va realiza 

de către Comisia de concurs pe baza criteriilor formulate. Pentru fiecare criteriu se vor 
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acorda note de Ia 0 până Ia 10, nota finală fiind media ponderata a notelor acordate de 

fiecare membru. 

3.7.Media de concurs reprezintă media aritmetica a notelor finala acordate de membrii 

comisiei. Candidaţii vor fi ierarhizaţi pe baza acestei analize şi se va încheia un proces 

verbal privind rezultatul concursului şi recomandarea comisiei de concurs privind ocuparea 

funcţiei de Director CSUD. 

3.8. In cazul în care nici o persoană nu îndeplineşte criteriile de participare la concurs sau nu 

a obţinut minim nota 8 (opt) sau 80 puncte, procedura se repetă în cel mult 45 de zile de la 

finalizarea concursului.  

 
3.9. Candidaţii pot să conteste rezultatul concursului,  în ziua lucrătoare următoare datei 

afişării rezultatelor, prin depunerea unei contestaţii la Registratura universităţii, în intervalul 

orar 08,00 – 15,00. Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 ore de la data expirării 

termenului de depunere a acestora de comisia de soluţionare a contestaţiilor, alcătuită din 

Prorectorul Departamentului de Asigurare a Calităţii şi alti doi membri ai Senatului 

universitar, numiţi prin hotărâre a Consiliului de Administratie. 

 

3.10.Calendarul concursului va fi stabilit după publicarea postului în Monitorul Oficial al 

României, partea a III-a.  

 

3.11.Prezentul regulament a fost adoptat în şedința Senatului Universităţii Stiinte Agricole si 

Medicina Veterinara  din data de ___________ 

4. Numirea Directorului CSUD 

In baza Deciziei Comisiei de concurs, reprezentantul legal al lOSUD (Rectorul USAMV CJ) 

va încheia cu persoana desemnată un contract de management pe perioada legislaturii 

2012-2016 ce va include atribuţiile, drepturile şi obligaţiile specifice ale Directorului CSUD. 

 
 
 

RECTOR 
PROF.DR. DORU PAMFIL 

 
 



 
 
 

Aprobat în şedinţa din data de …………. 
 
 
 
 

PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A PERIOADELOR DE STUDII SAU DE 

PLASAMENT EFECTUATE ÎN CADRUL MOBILITĂŢILOR ERASMUS ÎN 

STRĂINĂTATE  

 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) 

este semnatară a Cartei Universitare Erasmus din anul 1995 cu numărul EUC 49264-IC-1-

2012-1-RO-Erasmus–EUCX-1, care îi conferă dreptul de a desfăşura mobilităţi de studiu şi 

de plasament (din anul 2012).  

Procedura de recunoaştere este elaborată în acord cu ghidul de utilizare ECTS al 

Comisiei Europene şi se actualizează pe măsură ce acesta se modifică sau se completează.  

Pentru cele două tipuri de mobilităţi, studiu şi plasament recunoaşterea perioadei şi a 

creditelor transferabile  acumulate  se face in integrum şi automat de către conducerea 

facultăţii la care studentul este înmatriculat. 

Recunoaşterea perioadei petrecută la o universitate din străinătate în cadrul 

programului Erasmus se face astfel: 

 

  1. pentru studenţii care au participat la cursuri şi au promovat examenele la 

universitatea gazdă recunoaşterea se face în baza următoarelor acte:  

 

Learning Agreement/ Acord de studii- în care sunt menţionate materiile de studiu   

Transcript of Records/Foaie matricolă-ce conţine creditele acumulate 

Erasmus Certificate (care poate fi inclus în Transcripts of records)- în care este 

confirmată perioada de studiu la universitatea gazdă 

La întoarcere studentul depune actele doveditoare menţionate mai sus, iar în baza 

acestora se întocmeşte un dosar care este avizat de către decanul facultăţii. Notele obţinute de 

către student se echivalează pe baza grilei de echivalare a notelor (anexă la metodologie-



 
Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 118-16.02.2012) şi se trec în catalog de către 

titularul cursului. 

Examenele nepromovate în cadrul mobilităţii Erasmus se susţin la universitatea de 

origine (USAMVCN) în timpul sesiunii de examene aprobate la nivelul universităţii. 

Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studiu Erasmus vor fi 

susţinute în timpul sesiunii de examene stabilite la nivelul universităţii. 

Perioada mobilităţii se recunoaşte în baza Certificatului Erasmus. 

 

2. pentru studenţii care au participat la stagii clinice recunoaşterea se face în 

baza următoarelor acte: 

Learning Agreement/ Acord de studiu- în care sunt menţionate stagiile clinice   

Erasmus Certificate- în care este confirmată perioada de studiu la universitatea 

gazdă, precum şi numărul de ore de stagiu clinic efectuat. 

Echivalarea creditelor transferabile corespunzătoare perioadei desfăşurate se face pe 

baza numărului de ore/zi de stagiu clinic, 1 ECTS= 12-18 ore (minimul de ore de stagiu /zi 

fiind de 4 ore şi maxim de 8 ore). Stagiul clinic poate să fie efectuat pe o perioadă maximă de 

trei luni. 

Perioada mobilităţii se recunoaşte în baza Certificatului Erasmus. 

 

3. pentru studenţii care au participat la stagii de plasament/ formare profesională 

recunoaşterea se face în baza următoarelor acte: 

Training Agreement/Acord de plasament/formare profesională în care sunt 

menţionate responsabilităţile ce-i revin studentului pe perioada plasamentului.   

Erasmus Certificate- în care este confirmată perioada de plasament/formare 

profesională la universitatea gazdă, precum şi numărul de ore efectuate în cadrul 

plasamentului.  

Echivalarea creditelor transferabile corespunzătoare perioadei desfăşurate se face 

luând în calcul 8 ore /zi şi o perioadă minimă pentru desfăşurarea acestui tip de mobilitate de 

3 luni. Astfel: 

Pentru un plasament de trei luni 1 ECTS = 24 de ore  

Pentru un plasament de patru luni 1 ECTS = 21 de ore 

Pentru un plasament de cinci luni 1 ECTS = 27 de ore 



 
Pentru un plasament de şase luni 1 ECTS = 32 de ore 

Pentru un plasament de şapte luni 1 ECTS = 19 de ore 

Pentru un plasament de opt luni 1 ECTS = 21 de ore 

Pentru un plasament de nouă luni 1 ECTS = 24 de ore 

 Diferenţele valorice ale unui credit transferabil se datorează faptului că numărul de 

credite transferabile pentru 4, 5 sau 6 luni este de 30, iar pentru 7,8 sau 9 luni este de 60, 

conform Ghidului utilizării creditelor transferabile.  

 Perioada mobilităţii se recunoaşte în baza Certificatului Erasmus. 

 

 

Notă 

Prezenta metodologie a fost întocmită în baza Ordinului pentru aprobarea 

metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate  publicat în 

Monitorul Ofiicial al României, partea 1, nr 118/16.02.2012, capitolul II- recunoaşterea 

perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor Erasmus. 

 



 
 
 

Aprobat, şedinţa ............................... 

 

 

METODOLOGIE DE LUCRU 

 

pentru desfăşurarea activităţilor Programului ERASMUS 

în Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca 

 

 CADRU GENERAL  

Programul Comunitar în educaţie ERASMUS cuprinde acţiuni destinate cooperării 

europene în domeniul învăţământului superior, iar prin intermediul lui este sprijinit ă 

dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul 

acoperind toate disciplinele şi ariile de studiu. Prin acest program, Comisia Europeană oferă 

studenţilor şi personalului didactic universitar granturi destinate acoperirii parţiale a costurilor 

implicate de mobilităţile efectuate la o universitate parteneră. 

Programul ERASMUS poate funcţiona în bune condiţiuni numai cu participarea activă 

şi concertată a tuturor factorilor implicaţi: 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P., Departamentul ERASMUS) 

 Rectorat (coordonatorul instituţional, Biroul Programe Comunitare – ERASMUS, 

Serviciul Contabilitate); Facultăţi (responsabilul ERASMUS, decani, secretariatele 

facultăţilor, şefi de catedră, cadre didactice, studenţi). 

Managementul Programului ERASMUS se realizează în spiritul autonomiei 

universităţilor şi respectiv facultăţilor, care decid asupra propriilor modalităţi de lucru şi a 

propriului calendar de pregătire a candidaturiilor şi desfăşurare a activităţilor specifice. 

Activităţile concrete de care depinde reuşita programului trebuie eşalonate în mod 

judicios pe tot parcursul anului. La nivelul universităţii, managementul Programului 

ERASMUS se asigură de catre Biroul Programe Comunitare (ERASMUS), în directa 

subordonare a coordonatorului instituţional. Anumite decizii se iau în şedinţele comune cu 



 
responsabilii ERASMUS din facultăţi, organizate periodic de coordonatorul instituţional şi 

Biroul Programe Comunitare (ERASMUS). 

Faţă de cele arătate mai sus, se stabileşte următoarea metodologie de lucru, ca un 

cadru de referinţă pentru derularea activităţilor curente: 

 

CONTACTELE ACADEMICE 

Încheierea (prelungirea) acordurilor interuniversitare ERASMUS 

În cadrul Programului ERASMUS sunt posibile următoarele tipuri de mobilităţi: 

între două state membre ale Uniunii Europene; 

între o ţară cu statut de asociat la UE sau Non EU şi un stat membru al UE. 

 

Acordurile de cooperare ERASMUS se pot încheia doar cu instituţii care deţin Carta 

ERASMUS, acordată de catre Comisia Europeană. Această Cartă reprezintă cadrul general al 

tuturor activităţilor de cooperare europeană desfăşurate în cadrul Programului ERASMUS, 

oferind universităţilor dreptul de a participa la program odată ce este aprobată. Acordurile de 

cooperare ERASMUS sunt semnate de reprezentanţii instituţiilor partenere şi reprezintă, în 

primul rând, angajamentul oficial al acestora de a coopera în cadrul Programului ERASMUS. 

De asemenea, în vederea facilitării recunoaşterii academice, este recomandată încheierea de 

acorduri de colaborare ERASMUS numai cu universităţi care au deja implementat sistemul 

european de credite transferabile (ECTS). 

 

 CICLUL ACTIVITATILOR  

Ciclul activităţilor se deschide cu un an şi jumătate înainte de începerea efectivă a 

schimburilor, prin stabilirea contactelor academice şi încheierea acordurilor interuniversitare. 

Trebuie realizată o evaluare atentă a partenerilor din punct de vedere al 

compatibilităţii şi complementarităţii programului de studii, a fezabilităţii schimburilor 

propuse, a aranjamentelor tehnice şi logistice, pe baza experienţei acumulate în anii 

precedenţi.  

MOBILITĂŢILE STUDENŢILOR (Student Mobility – SM) 

„Reguli generale de procedură pentru mobilităţi studenţeşti ERASMUS” (extras din „Statutul 

de “bursier ERASMUS” exceptează   pe beneficiarii de mobilităţi de plata taxelor de curs. 

Dar asigurarea tuturor cheltuielilor directe implicate de desfăşurarea unei perioade de studiu 



 
într-o universitate gazdă reclamă cu necesitate suplimentarea grantului ERASMUS. 

Suplimentarea poate proveni din resursele proprii ale beneficiarului, prin contribuţia propriei 

universităţi, de la alţi sponsori (întreprinderi, instituţii din ţară şi din străinatate) sau prin 

cumul al mai multor surse. 

 Bursele naţionale acordate studenţilor de către universitatea de origine vor continua să fie 

plătite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu în străinătate; 

Durata studiilor în străinătate pentru studenţii ERASMUS cuprinşi în programul de 

mobilitate este de minimum 3 luni şi de maximum un an academic. Pentru perioade de studiu 

mai mari de 3 luni pot fi prevăzute şi stagii de practică, în continuarea perioadei de studii. 

Un student poate fi selectat pentru un grant ERASMUS o singură dată în cadrul unui 

ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat), pentru o perioadă de maximum un an universitar; 

(precizare: un student care a efectuat o mobilitate de studiu poate aplica pentru o mobilitate de 

placement). 

· Instituţiile implicate în schimbul de studenţi trebuie să convină, cu fiecare student în parte, 

asupra unui program de studiu bine determinat (în vederea asigurării recunoaşterii academice 

a studiilor efectuate), înaintea începerii perioadei de mobilitate; 

· La sfârşitul fiecărei perioade de studiu în străinătate studenţii trebuie să solicite  instituţiei 

gazdă atestarea realizării programului convenit (Learning agreement), ca şi o foaie matricolă 

(Transcript of record) cu rezultatele obţinute. 

În cazul în care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat să 

ramburseze fondurile primite. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii 

facultăţii,  care le va analiza şi le va supune spre aprobare A.N.P.C.D.E.F.P. (precizare: 

trebuie anunţat Biroul Programe Comunitare (ERASMUS) în termen de 10 zile de la data 

producerii evenimentului). 

Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte 

burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe comunitare ale UE; 

Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaşi cheltuieli eligibile, surse de 

finanţare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din două surse de 

finanţare diferite, simultan, ci doar cumulat).” 

Pe durata mobilităţii Erasmus se păstrează toate drepturile şi toate îndatoririle 

studentului conform Cartei studentului Erasmus. 

 



 
 

SELECŢIA STUDENŢILOR 

La începutul lunii martie, în principiu, Biroul Programe Comunitare (ERASMUS) 

comunică facultăţilor lista de mobilităţi disponibile pentru anul academic următor, listă care 

cuprinde locurile alocate, numărul de luni, precum şi nivelul de studiu vizat. 

Selecţia studenţilor pentru stagiile de studii în străinătate, în cadrul Programului 

ERASMUS, se face de către fiecare facultate în parte, în conformitate cu criteriile generale 

recomandate de A.N.P.C.D.E.F.P. şi cu criteriile proprii. Facultăţile trebuie să asigure o 

selecţie corectă şi transparentă. Este recomandat ca selecţia să se desfăşoare sub formă de 

interviu.  

USAMV Cluj Napoca va stabili un  procent de realizare a contractului instituţional, ca 

obiectiv pe anul următor. Acest lucru implică reducerea numărului total de luni din acordurile 

bilaterale ERASMUS, conform cu procentul stabilit, şi va fi comunicată facultăţilor înaintea 

selecţiei. În funcţie de acest procent, grantul mediu pe universitate va fi mai mare decât cel pe  

ţară. Facultatea va decide cum va opera reducerea, respectiv dacă reduce procentual toate 

mobilităţile sau selectiv: unele destinaţii pot fi reduse total, în funcţie de opţiunile studenţilor, 

iar altele pot să rămână neschimbate ca număr total de luni, urmărindu-se ca în final să se 

respecte numărul de luni comunicat de Biroul Programe Comunitare (ERASMUS). Totodată, 

numărul total de luni dintr-un acord de cooperare ERASMUS nu poate fi depăşit, iar nivelul 

de studiu poate fi schimbat doar cu acordul prealabil, în scris, al universităţii partenere. 

Comisia de selecţie din fiecare facultate trebuie să cuprindă cel puţin 3 membri, iar în 

cazul în care selecţia are loc la nivel de departamente sau catedre din cadrul unei facultăţi,  

fiecare va avea la rândul ei o comisie de selecţie. Locurile şi destinaţiile disponibile, precum 

şi criteriile de selecţie, trebuie afişate la nivelul fiecărei facultăţi, înaintea începerii selecţiei. 

Candidaţii trebuie sfătuiţi să citească materialul „Programul ERASMUS – Îndrumări pentru 

studenţi”, disponibil şi la adresa de web: http://www.usamvcluj.ro/BPC_Erasmus.html  

Criterii de eligibilitate (comunicate de A.N.P.C.D.E.F.P.): 

să fie student/masterand/doctorand al Universităţii  

să fie absolvent cel puţin al primului an de studii; 

să nu fi beneficiat de un alt stagiu (a nu se confunda stagiu de studii cu cel de placement) 

ERASMUS; 

să promoveze un test de limbă străină. 



 
 

Criterii generale de selecţie: 

să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior; 

să prezinte o scrisoare de intenţie; 

să prezinte un curriculum vitae. 

Informarea candidaţilor trebuie să se realizeze înaintea sau în momentul selecţiei, în 

legătură cu: 

oportunităţile de mobilitate şi universităţile partenere; 

recunoaşterea academică (sistemul de credite transferabile); 

finanţarea în Programul ERASMUS (grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii integrale 

a cheltuielilor în străinătate); condiţiile de viaţă în străinătate etc. 

Totodată, li se va pune la dispoziţie broşura editată de universitate “Programul 

ERASMUS – Îndrumări pentru studenţi”. 

Selecţia studentilor se face în conformitate cu regulile stabilite de către Biroul pentru 

Programe Comunitare. 

Lista va fi însoţită de un proces verbal al selecţiei, care să menţioneze membrii 

comisiei, criteriile urmate şi desfăşurarea selecţiei, şi care trebuie să aibă în anexă lista 

titularilor, lista rezervelor şi lista respinşilor. În cazul în care selecţia se desfăşoară la nivel 

departamental, procesul verbal al selecţiei din facultatea respectivă va fi de fapt unul de  

constatare a îndeplinirii criteriilor,  în care se va preciza componenţa comisiilor, criteriile 

fiecărei selecţii şi rezultatele lor. 

Responsabilii ERASMUS vor transmite şi partenerilor datele privind studenţii 

selectaţi.  

Stagiile de studii pe cont propriu sunt permise şi pot fi încurajate, în cadrul precis 

definit de acordurile inter-universitare. În aceste condiţii, studenţii pot beneficia, de asemenea, 

de statutul ERASMUS (care implică scutirea de taxe de şcolaritate pe durata stagiului 

ERASMUS). 

 

 

 

 

 



 
 

MENŢIUNI: 

Studenţii din anii terminali, care vor candida pentru mobilităţi de Master, vor putea 

beneficia de stagiul ERASMUS doar pe durata primului semestru al anului academic pentru 

care au fost selectaţi, cu condiţia admiterii la Master sau la studii postuniversitare, în cadrul 

facultăţii unde au fost selectaţi; 

Masteranzii din cadrul ciclurilor de Master cu durata de 3 semestre, care vor beneficia 

de mobilitate ERASMUS pe perioada semestrului al 3-lea, nu vor putea prelungi stagiul 

pentru semestrul al doilea; 

Doctoranzii vor beneficia de un stagiu de studiu şi documentare (nu de cercetare) 

pentru teza de doctorat; 

Este recomandat ca secretariatele să elibereze situaţii şcolare pentru candidaţii 

ERASMUS, situaţii care vor cuprinde rezultatele obţinute până la momentul selecţiei şi care 

vor fi semnate de decan şi de secretarul şef al facultăţii. Această situaţie şcolară este necesară 

şi la Biroul Programe Comunitare (ERASMUS) al Universităţii şi nu va fi plătită de către 

studenţi. 

Studenţii beneficiari ai unei burse naţionale (de merit, de studiu sau sociale) vor 

continua să o primească în totalitate şi pe durata perioadei de studiu în străinătate. 

Doctoranzii vor continua să-şi primească bursa în ţară, cu condiţia să nu facă cerere de 

întrerupere a stagiului doctoral. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, doctoranzii 

respectivi vor pierde automat statutul de „student ERASMUS”, prin urmare vor restitui 

grantul ERASMUS. 

Studenţii pe locurile cu taxă, beneficiari ai unei mobilităţi ERASMUS, nu vor plăti 

taxa de studii pe durata stagiului în străinătate. 

Instruirea studenţilor, pregătirea şi monitorizarea mobilităţilor: 

Fiecare student trebuie să fie foarte bine informat înainte de plecare asupra: programei 

de studii în universitatea gazdă datelor privind: începutul şi sfârşitul semestrului/anului de 

studii, perioada de examene în aşa fel încât stagiile de studii să aibă o durată care să permită 

finalizarea cu examene, note, credite. Stagiile de 3 luni vor fi propuse numai pentru 

doctoranzi; recunoaşterii studiilor efectuate în străinătate; condiţiilor specifice de primire ale 

universităţii gazdă; posibilităţilor de finanţare (subvenţiile ERASMUS, fonduri proprii, alte 

surse); calitatea de „student ERASMUS”: scutirea de taxe de şcolaritate în universitatea-gazdă 



 
şi la USAMV; obligaţiilor care le revin în calitate de studenţi ERASMUS: promovarea 

examenelor în străinătate, totalizarea numărului minim de credite, respectarea perioadei de 

studiu (toate aceste fiind incluse în contractul financiar ce va fi semnat de către studenţii 

ERASMUS înaintea plecării); nerespectarea acestora atrage după sine returnarea integrală a 

grantului ERASMUS, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră; actelor pe care trebuie să le 

aducă la întoarcere. 

Întocmirea formularului ECTS – Learning Agreement, se va face sub atenta îndrumare 

a responsabilului ERASMUS din facultate, iar formularul va fi însoţit de Declaraţia de 

recunoaştere a studiilor, semnată de Decan, declaraţie care garantează recunoaşterea integrală 

a perioadei de studii şi precizează examenele care trebuie date în ţară, atunci când este vorba 

de discipline fără echivalent (ex. Istoria României). 

Responsabilii ERASMUS şi profesorii care au participat la selecţie trebuie să ţină 

legătura cu studenţii pe toată durata stagiului, pentru asigurarea asistenţei academice necesare. 

Întrucât aproape fiecare universitate parteneră are condiţii specifice de aplicare, 

cazare, formulare, facultăţile trebuie să-şi construiască un documentar propriu cu date şi 

formulare privind universităţile gazdă. 

Biroul Programe Comunitare – ERASMUS va completa instruirea făcută în facultăţi, 

prin întâlniri ulterioare selecţiei cu bursierii ERASMUS din fiecare facultate. De asemenea, 

va centraliza datele primite şi va asigura legătura cu birourile ERASMUS din universităţile 

partenere.  

De asemenea, va întocmi scrisori către ambasade, precum şi alte acte necesare 

studenţilor adeverinţe din care sa reiasă calitatea de student ERASMUS etc.), şi va asigura 

încheierea unui contract financiar cu fiecare bursier în parte. 

Biroul Programe Comunitare – ERASMUS va asigura, de asemenea, monitorizarea, la 

nivel central, a tuturor mobilităţilor şi va oferi consultanţă studenţilor, atât înaintea plecării, 

cât şi pe parcursul stagiului. 

Totodată, se va îngriji ca studenţii să aducă la înapoi toate actele solicitate. 

 

 Prelungirea stagiului ERASMUS: 

În cazul solicitărilor de prelungire din partea studenţilor, responsabilul ERASMUS din 

facultate trebuie să prezinte şi să discute cererea cu Decanul, iar în cazul unui răspuns pozitiv 

să anunţe în scris Biroul Programe Comunitare (ERASMUS) modificările intervenite. Trebuie 



 
avut în vedere că, pentru aprobarea prelungirii stagiului pentru semestrul al 2-lea, studentul 

ERASMUS trebuie să trimită şi lista cursurilor alese pentru semestrul respectiv, totalizând tot 

minim 30 ECTS, astfel încât, pentru tot anul academic să rezulte un minim de 60 ECTS. 

Solicitările de prelungire fac obiectul unui angajament de finanţare pe cont propriu.  

De asemenea, responsabilul ERASMUS din facultate trebuie să anunţe secretariatului 

facultăţii numele studenţilor care au primit aprobarea de prelungire a stagiului ERASMUS. 

În cazul modificărilor cursurilor alese iniţial de către student, acesta va trimite prin fax 

la facultate foaia „Changes” din Learning Agreement, iar în urma aprobării şi semnării de 

către Decan, responsabilul ERASMUS o va trimite prin fax/registratură Biroului Programe 

Comunitare (ERASMUS). Acesta, după aprobarea foii „Changes” de către coordonatorul 

instituţional, o va trimite prin fax instituţiei gazdă. Trebuie reţinut că, în cazul modificării 

cursurilor alese iniţial, totalul de minim 30 ECTS pe semestru trebuie respectat. 

 

Finanţarea perioadelor de studii în străinătate: 

Întrucât grantul mediu care se oferă studenţilor este mai mic decât necesarul de 

subzistenţă, este foarte important ca aceştia să-şi elaboreze un proiect de buget personal.  

Această problemă se va discuta cu fiecare student în parte cu ocazia concursului de 

selecţie din facultate. 

A.N.P.C.D.E.F.P., universităţile, facultăţile şi studenţii se vor preocupa de 

identificarea şi obţinerea, în măsura posibilului, a unor surse de finanţare suplimentare. 

Valoarea grantului lunar se va stabili centralizat de către Biroul Programe Comunitare.  

(ERASMUS), în funcţie de coeficienţii Eurostat publicaţi de Comisia Europeană. 

 Situaţia mobilităţilor cunoaşte o dinamică permanentă (unii studenţi renunţă, alţii îşi 

reduc numărul de luni sau insistă pentru prelungirea perioadelor de studii).  

Sarcina responsabilului ERASMUS din facultate este complexă şi trebuie abordată cu 

seriozitate şi răspundere. Acesta va monitoriza permanent mobilităţile şi va face modificările 

necesare, în aşa fel încât facultatea să se încadreze în limitele reducerii numărului de luni 

stabilită ca obiectiv; orice modificare a listei iniţiale se va comunica Biroului Programe 

Comunitare (ERASMUS) în scris.  

În luarea deciziilor, coordonatorul ERASMUS pe facultate va avea în vedere, în 

primul rând, ca studentul să-şi finalizeze perioada de studii cu note şi credite (20 ECTS - 1 

trimestru, 30 ECTS - 1 semestru, 60 ECTS -1 an academic). 



 
Biroul Programe Comunitare (ERASMUS) nu va răspunde pentru deciziile luate la 

nivelul facultăţii. 

Biroul Programe Comunitare (ERASMUS) se va îngriji ca fiecare student să semneze 

contractul financiar înaintea plecării sale din ţară. De asemenea, la nivelul universităţii, biroul 

 are sarcina de a monitoriza cheltuielile făcute de facultăţi şi de a asigura legătura cu Serviciul 

Contabilitate pentru transferul banilor în conturile studenţilor. 

Comisioanele bancare sunt suportate de universitate, în cazul transferului sumei 

globale obţinute de la A.N.P.C.D.E.F.P., şi de către beneficiari, în cazul transferului 

granturilor către aceştia. 

 

 Finalizarea stagiului ERASMUS: 

La întoarcerea în ţară, studenţii trebuie să prezinte la Biroul Programe Comunitare  

(ERASMUS) următoarele: 

Adeverinţa de la universitatea gazdă, în care se precizează perioada efectuată. 

Copia foii matricole de la universitatea gazdă (originalul se depune de către student la 

facultate pentru recunoaşterea studiilor); 

Formularul ECTS – Learning Agrement şi foaia „Changes”, aprobate de universitatea 

gazdă; 

Un raport narativ asupra stagiului ERASMUS 

Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse 

cofinanţare/sponsorizare). 

Studentul ERASMUS nu poate intra în examenul de licenţă sau de dizertaţie decât în 

momentul în care, la secretariatul facultăţii, există foaia matricolă de la universitatea-gazdă 

(conţinând minimul de credite necesar pentru validarea stagiului, respectiv 20 ECTS – 

trimestru, 30 ECTS – semestru, 60 ECTS – întregul an academic) şi totodată documentul prin 

care a fost efectuată recunoaşterea academică. 

Ulterior fiecărei recunoaşteri academice a rezultatelor obţinute de studenţii 

ERASMUS, secretariatele facultăţilor trebuie să pună la dispoziţia responsabililor ERASMUS  

şi a Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) copii după documentul prin care a fost 

realizată recunoaşterea. 

 

 



 
 

 MOBILITĂŢI PROFESORI (Teaching Staff - TS) 

Stagiile TS se realizează în concordanţă cu datele prevăzute în acordurile bilaterale 

semnate cu instituţiile partenere. 

Stagiile TS trebuie să fie de minim 5 zile lucrătoare şi de minim 8 ore de activitate 

didactică. Universităţile care colaborează şi cadrele didactice selectate trebuie să cadă de 

acord în avans asupra programului orelor de predare efectuate de către beneficiarul grantului 

TS. 

Suma pentru mobilităţi profesori, primită de la A.N.P.C.D.E.F.P., va fi distribuită pe facultăţi. 

Această sumă reprezintă numărul de săptămâni TS din acordurile de colaborare, raportat 

Agenţiei Naţionale SOCRATES, înmulţit cu grantul mediu pe ţară. 

În distribuirea sumelor TS pe facultăţi, coordonatorul instituţional şi Biroul Programe 

Comunitare (ERASMUS) vor ţine seama de: 

- rata de realizare a mobilităţilor studenţeşti ale facultăţii în anul precedent, 

- rata de realizare a mobilităţilor TS în anul precedent 

Selecţia profesorilor se face de către facultate, având prioritate cadrele didactice care 

pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program precum şi acelor mobilităţi care contribuie 

la consolidarea şi extinderea legăturilor între catedre şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de 

cooperare (aceste priorităţi pot constitui criterii de selecţie a cadrelor didactice).  

Responsabilul ERASMUS comunică în scris Biroului Programe Comunitare 

(ERASMUS) următoarele date: numele şi prenumele; titlul academic; durata perioadei de 

predare  (în zile şi ore, minim 5 zile lucrătoare şi 8 ore de predare) şi luna în care se realizează 

mobilitatea; nivelul de predare (UG, PG, D); totalul grantului; alte surse de finanţare. 

Facultăţile vor face selecţia profesorilor în aşa fel încât să se încadreze în limitele sumei 

primite.  

Cadrele didactice beneficiare ale granturilor ERASMUS vor depune la Biroul 

Programe Comunitare  (ERASMUS), cu 10 zile premergătoare deplasării, invitaţia primită de 

la instituţia gazdă (unde trebuie să fie menţionată perioada mobilităţii şi faptul că se va 

desfăşura în cadrul Programului ERASMUS), cererea de deplasare aprobată de decan şi copia 

după paşaport (în vederea eliberării sumei alocate). 

Cadrele didactice vor semna un contract financiar la Biroul Programe Comunitare  

(ERASMUS) şi vor aduce la întoarcere un certificat din partea universităţii gazdă care să 



 
ateste realizarea stagiului, perioada şi numărul de ore predate, un raport detaliat asupra 

stagiului, precum şi  actele necesare pentru decont (chitanţe, facturi, copie după paşaport – 

ştampilele de ieşire şi intrare în ţară).12 

Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS) se va îngriji de întocmirea dispoziţiei Rectorului 

şi de plata grantului. 

 

STUDENŢII STRĂINI ERASMUS 

Facultăţile şi Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS) vor folosi toate mijloacele 

de popularizare a universităţii, în scopul atragerii unui număr cât mai mare de studenţi străini 

ERASMUS. Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS), cu sprijinul facultăţilor, va elabora 

anual Ghidul Studentului, pe care îl va transmite universităţilor partenere şi studenţilor străini 

care vor efectua stagii de studii în USAMV. Fiecare facultate trebuie să informeze 

universităţile partenere asupra profilelor de studii şi planului de învăţământ. 

Responsabilii ERASMUS din facultăţi şi cadrele didactice implicate în colaborare vor 

asigura consilierea studenţilor străini pe probleme academice. 

Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS) din universitate va ţine legătura 

permanent cu aceştia şi le va face cunoscute toate aspectele de ordin administrativ şi social ale 

şederii în România.  

Studenţii străini  ERASMUS se bucură pe durata stagiului de toate facilităţile acordate 

studenţilor români. Secretariatele facultăţilor sunt obligate să îi înmatriculeze şi să le elibereze 

legitimaţiile necesare (carnetul de student şi legitimaţia de transport), pe baza dispoziţiei de 

înmatriculare eliberată de Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS) din universitate. De 

asemenea, aceştia vor primi la plecare, după susţinerea examenelor, certificatele de studii şi 

foile matricole, eliberate de secretariatele facultăţilor respective, precum şi atestatul de 

prezenţă eliberat de Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS), ulterior prezentării de către 

student a foii matricole obţinute. 

Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS) se va preocupa să organizeze, în 

colaborare cu alte asociaţii studenţeşti din universitate, excursii sau alte programe cu caracter 

cultural şi social. 

Universitatea poate organiza, de asemenea, în luna septembrie, cursuri intensive de 

limba română “ ERASMUS Intensive Language Courses” (EILC). Acestea sunt finanţate 

separat de către Agenţia Naţională 



 
 PROIECTE ERASMUS 

(Programe intensive, reţele tematice, dezvoltarea în comun a unor programe de studiu,  

module europene) 

Responsabilii ERASMUS se vor preocupa permanent de popularizarea cât mai largă a 

acestui tip de activităţi în rândul cadrelor didactice din facultatea respectivă. 

Acestora li se va pune la dispoziţie „Ghidul de bune practici pentru activităţile ERASMUS”, 

vor fi îndrumaţi să iniţieze proiecte ERASMUS, în calitate de coordonatori sau să se implice, 

ca parteneri, în proiecte ale colegilor lor din alte universităţi  europene. 

Biroul Programe Comunitare  (ERASMUS) din universitate va fi informat despre toate 

proiectele ERASMUS, precum şi despre proiectele din alte programe finanţate din fonduri 

europene, la care participă cadrele didactice şi va asigura, la rândul său, asistenţă şi consiliere. 

 

ATRIBUŢIILE FACULTĂŢILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS 

Responsabilul ERASMUS monitorizează situaţia acordurilor bilaterale ERASMUS;

 În vederea selecţiei, Responsabilul ERASMUS şi Decanul (comisia de selecţie 

ERASMUS) hotărăsc numărul de luni alocate în vederea selecţiei, reducând numărul total de 

luni (disponibile prin acordurile bilaterale), conform cu procentul de realizare propus de 

A.N.P.C.D.E.F.P., respectiv de USAMV.  

Responsabilul ERASMUS pregăteşte şi organizează selecţia studenţilor; 

Responsabilul ERASMUS trimite Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) lista 

finală şi procesul verbal al selecţiei; 

Responsabilul ERASMUS instruieşte şi consiliază studenţii selectaţi cu privire la: 

alegerea cursurilor şi completarea formularelor Learning Agreement (urmărind totalizarea de 

30 ECTS pe semestru, respectiv 20 ECTS pe trimestru), recunoaşterea studiilor efectuate în 

străinătate, drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor în cadrul programului ERASMUS; 

Responsabilul ERASMUS pune la dispoziţia studenţilor formularul declaraţiei de 

recunoaştere a studiilor în cadrul Programului ERASMUS, care va fi semnată de Decan; 

Responsabilul ERASMUS monitorizează stagiul studenţilor ERASMUS, asigurând 

asistenţa academică necesară (aprobarea de către Decan a schimbării cursurilor şi a prelungirii 

stagiului); 



 
Responsabilul ERASMUS anunţă secretariatului numele studenţilor beneficiari de 

granturi ERASMUS, pentru ca aceştia să îşi poată primi în continuare bursele naţionale, 

precum şi eventualele prelungiri de stagii ale unora dintre ei; 

Responsabilul ERASMUS sau comisia de echivalare de la nivelul facultăţii se 

îngrijeşte de recunoaşterea perioadelor de studii în cadrul programului ERASMUS, 

recomandând Decanului echivalenţele şi notele; 

Responsabilul ERASMUS trimite Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) lista 

cu mobilităţile TS; 

Responsabilul ERASMUS asigură consilierea studenţilor străini veniţi în cadrul 

programului ERASMUS; 

 

ATRIBUŢIILE SECRETARIATELOR FACULTĂŢILOR 

Secretariatul facultăţii eliberează, la cerere, situaţia şcolară a studenţilor (semnată doar 

de Decan şi de secretarul şef al facultăţii), necesară în momentul selecţiei şi ulterior Biroului 

Programe Comunitare (ERASMUS); 

Secretariatele au obligaţia înregistrării întocmai a recunoaşterilor aprobate de Decan, 

cu menţionarea, în registrul matricol şi în foaia matricolă, atât a perioadei şi instituţiei unde a 

fost efectuata cât şi a disciplinelor studiate la universitatea respectivă. Disciplinele vor fi 

înscrise în limba romană (conform foii matricole traduse). 

Secretariatele facultăţilor îi înmatriculează pe studenţii străini ERASMUS şi le 

eliberează carnetul de student şi legitimaţia de transport, în urma dispoziţiei de înmatriculare 

primite de la Rectorat; la finalul stagiului, le va elibera foaia matricolă cu rezultatele obţinute. 

Secretariatul facultăţii trebuie să trimită Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) 

copie după fiecare recunoaştere realizată pentru studenţii ERASMUS. 

 

ATRIBUŢIILE BIROULUI PROGRAME COMUNITARE (ERASMUS): 

Organizează întâlniri cu responsabilii ERASMUS şi cu coordonatorul instituţional 

ERASMUS; 

Informează responsabilii ERASMUS despre situaţia acordurilor bilaterale ERASMUS, 

precum şi procentul de realizare stabilit pentru anul următor, în vederea selecţiei studenţilor; 

Va completa instruirea studenţilor selectaţi ERASMUS, prin stabilirea de întâlniri cu 

aceştia, la nivelul fiecărei facultăţi; 



 
 Pregăteşte dosarul fiecărui student, în vederea trimiterii în străinătate (asigură semnarea 

Learning Agreement-ului de către coordonatorul instituţional); 

 Întocmeşte scrisorile către ambasadă şi alte adeverinţe care atestă statutul de student 

ERASMUS pentru fiecare beneficiar, precum şi ordine de deplasare pentru cadrele didactice 

(TS); 

· Încheie cu fiecare student/cadru didactic contractul financiar, înainte de plecare, şi se 

îngrijeşte de semnarea acestuia; 

Asigură legătura cu Serviciul Contabilitate pentru plata granturilor către 

studenţi/profesori; 

Monitorizează, la nivel central, mobilităţile studenţilor, înainte şi pe parcursul 

stagiului (în urma aprobării cursurilor schimbate şi a prelungirilor, va trimite universităţilor 

gazdă documentele necesare); 

Păstrează legătura prin corespondenţă (e-mail) cu studenţii aflaţi în mobilitate şi 

răspunde solicitărilor acestora; tine legătura cu băncile comerciale pentru plata sumelor prin 

card sau transfer bancar; se va asigura că studenţii/cadrele didactice vor aduce toate actele 

solicitate la finalul stagiului; eliberează dispoziţii de înmatriculare pentru studenţii străini şi 

asigură consilierea acestora la nivel central; eliberează adeverinţe de stagiu ERASMUS pentru 

studenţii străini; biroul Programe Comunitare  (ERASMUS) nu răspunde pentru deciziile 

luate la nivelul facultăţii. 

OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR ERASMUS 

Studenţii ERASMUS au obligaţia să caute personal informaţiile referitoare la 

universitatea-gazdă, pe pagina acestora de internet (formulare de aplicaţie, termene limită de 

înscriere şi de trimitere a formularelor, datele de contact ale responsabililor ERASMUS). 

Prin semnarea formularului ECTS – Learning Agreement, studenţii ERASMUS se 

obligă să promoveze toate examenele pentru cursurile alese şi să acumuleze numărul minim 

de credite necesar (20 ECTS pe trimestru, 30 ECTS pe semestru, 60 ECTS pe an academic). 

Studenţii ERASMUS trebuie să facă personal înscrierea on-line pe site-ul universităţii 

gazdă (dacă acest tip de înscriere există) şi să completeze formularele de aplicaţie ale 

universităţii gazdă. 

Studenţii ERASMUS au obligaţia să trimită personal, prin poştă, formularele de 

aplicaţie, ale USAMV şi ale universităţii-gazdă. 



 
Obţinerea cazării în ţara gazdă este obligaţia exclusivă a studenţilor ERASMUS, care 

trebuie să ia legătura cu universitatea-gazdă în vederea facilitării formalităţilor, în cazul în 

care aceasta oferă cazare în campus sau sprijin în găsirea cazării private. 

Studenţii ERASMUS trebuie să solicite personal, prin e-mail sau telefon, universităţii 

gazdă trimiterea scrisorii de acceptare/invitaţie. 

Depunerea actelor la ambasade şi obţinerea vizei este obligaţia exclusivă a studenţilor 

ERASMUS. 

La sosirea în universitatea-gazdă, studenţii ERASMUS au obligaţia să se 

înmatriculeze şi să trimită Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) certificatul care 

confirmă acest lucru, precum şi un e-mail de confirmare prin care anunţă data de final de 

stagiu. 

Studenţii ERASMUS trebuie să anunţe imediat Biroului Programe Comunitare 

(ERASMUS) orice modificare a perioadei de studiu intervenită independent de voinţa lor. 

În cazul modificării listei de cursuri alese înaintea plecării, studenţii ERASMUS 

trebuie să anunţe responsabilul ERASMUS de modificările dorite, să completeze foaia 

„Changes” cu materiile la care au renunţat şi cu cele noi (urmărind ca totalul de 30 ECTS pe  

semestru să fie respectat), să se asigure că a fost semnată de universitatea-gazdă şi să o trimită 

prin fax Biroului Programe Comunitare (ERASMUS). 

În cazul solicitării prelungirii stagiului, studenţii ERASMUS trebuie să anunţe şi să 

motiveze acest lucru responsabilului ERASMUS din facultatea UB, să trimită Biroului 

Programe Comunitare (ERASMUS) prin fax cererea de prelungire aprobată de universitatea-

gazdă, precum şi lista cursurilor alese pentru al 2-lea semestru (Learning Agreement 2), 

totalizând 60 ECTS pentru anul academic respectiv. 

·În cazul unor situaţii de forţă majoră, care le mai permit continuarea stagiului, studenţii 

ERASMUS sunt obligaţi să contacteze Biroul Programe Comunitare (ERASMUS), în termen 

de 10 zile de la producerea evenimentului. 

Pentru finalizarea stagiului, studenţii ERASMUS au obligaţia să prezinte la întoarcere 

Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) toate actele stipulate în contractul financiar, 

respectiv atestatul de prezenţă, copie după foaia matricolă obţinută, formularul ECTS – 

Learning Agreement şi foaia de „Changes”, eventual cererea de prelungire şi Learning 

Agreement 2, semnate de universitatea-gazdă, paşaportul, copii după chitanţele de cazare şi 



 
după biletele de transport, un raport narativ asupra stagiului (chestionar primit înaintea 

plecării). 

Ulterior, studenţii ERASMUS trebuie să prezinte responsabilului ERASMUS din facultate 

originalul foii matricole, în vederea recunoaşterii academice. 

 

Anexe:    

·  Learning Agreement (contractul de studii ERASMUS, lista cursurilor alese)  

Changes to original proposed study programme / Learning Agreement (modificările la 

contractul de studii);  

  Transcript of Records (foaie matricolă la final de stagiu ERASMUS); 

 Erasmus Certificate (certificatul de stagiu ERASMUS); 

 

 

RECTOR,      

Prof. dr. Doru Pamfil                                                          Coordonator institutional Erasmus, 

                                                                                              Prof.dr. Roxana Vidican 

 

 

 



Tarife inchiriere baza sportiva 
 
 
 
 
Teren sport: 150 lei/ora 
                       120 lei/ora – in cazul unui abonament lunar achitat anticipat. 
 
Sala sport: 100 lei/ora 
Sala fitness: 100 lei/luna abonament lunar 
                      40 lei/ luna abonament lunar pentru studentii USAMV 
                       50 lei/ luna abonament lunar pentru cadre didactice USAMV  
 
Teren tenis: 20 lei/ora 
                     30 lei/ora cu utilizarea nocturnei 


