




L2
Typewritten Text
Anexa 1











































L2
Typewritten Text
Anexa 2



L2
Typewritten Text
Anexa 3



L2
Typewritten Text

L2
Typewritten Text

L2
Typewritten Text

L2
Typewritten Text
Anexa 4



 

MANUALUL SISTEMULUI  
INTEGRAT DE 

MANAGEMENT AL 
CALITĂŢII 
(MSIMC) 

COD MSIMC‐01 

DATA:   03. 2012 

EDIŢIE: 1 

REVIZIE: 0 

Pag. 7 din 51 
 

 

Pag 7 din 51 
 

                                 MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, 
                                       TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 

                              UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
                                       ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ‐NAPOCA 
 

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

1.5. Domeniu de aplicare 
 

In urma unei decizii strategice a managementului de vârf, USAMV CLUJ-NAPOCA şi-a proiectat, 
implementat şi mentinut un sistem integrat de management al calitatii care indeplineste cerintele standardului 
SR EN ISO 9001:2008, care sa dea incredere si sa creasca gradul de satisfactie al studentilor si sa 
demonstreze capacitatea noastra de a asigura permanent cerintelor acestora si ale reglementarilor specifice in 
vigoare. 

MSIMC are la baza proceduri generale, de sistem, specifice si operationale, care detaliaza sistemul 
integrat de management al calitatii. 

Reglementarile prezentului MSIMC se aplica in cadrul USAMV CLUJ-NAPOCA pentru procese 
administrative si procese academice. Prezentul MSIMC reprezinta atat un document de operare, cat si de 
prezentare. 

Activitatile pentru care s-a implementat SIMC, respectiv domeniul de activitate pentru care se aplica 
SIMC, sunt: 
 Invatamant superior universitar, cod CAEN 8542; 
 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie, cod CAEN 7211; 
 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, cod CAEN 7219; 
 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste, cod CAEN 7220. 
Domeniul: activităţi de învăţământ superior în ciclurile de licenţă, masterat si doctorat, studii 

postuniversitare si învăţământ pe parcursul vieţii; activităţi de cercetare dezvoltare si consultanţă.         
  
1.6. Excluderi 
 

In cadrul sistemului integrat de management al calitatii USAMV CLUJ-NAPOCA nu exista excluderi 
ale cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008.                                                                                                         
 
SECŢIUNEA 2 
PPREZENTAREA USAMV Cluj-Napoca 
 
2.1. Elemente de identificare 
 

USAMV CLUJ-NAPOCA îşi are sediul în Cluj, Calea Mănăştur nr. 3-5, telefon 0264-596384,  fax 
0264-593792, cod fiscal 4288381 şi are cont deschis la Trezoreria Cluj-Napoca.  
Universitatea îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile statului roman şi cu prevederile 
Regulamentului general de funcţionare a USAMV CLUJ-NAPOCA. 
 
2.2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR  UNIVERSITĂŢII.  
       SCURT ISTORIC AL UNIVERSITĂŢII 
        

Obiectul de activitate al USAMV CLUJ-NAPOCA îl constituie realizarea  proceselor  ştiinţifice şi de 
învăţământ în cadrul facultăţilor de agricultură, horticultură, zootehnie, biotehnologii, medicină veterinară, 
ştiinţa şi tehnologia alimentelor şi a programelor academice (licentă, masterat, doctorat, post doctorat, post 
universitar), cât şi al activităţilor şi serviciilor administrative, patrimoniale, financiar-contabile si de personal, 
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sociale si de secretariat necesare sustinerii procesului educaţional şi ştiinţific în universitate şi activităţile de 
învăţământ. 
Sistemul de învăţământ a fost adaptat cerinţelor Bologna, iar sistemul de credite ETCS este aplicat din 1998. 
Noua strategie a universităţii vizează extinderea şi aprofundarea relaţiilor internaţionale, modernizarea 
întregului proces de învăţământ, de cercetare şi de extensie, contribuind la dezvoltarea agriculturii româneşti, 
în concordanţă cu standardele Uniunii Europene. 

În prezent Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este una din cele mai 
reputate universităţi ale României. Ea face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din ţară şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional din Asociaţia 
Universităţilor Europene, fiind evaluată de către aceasta în anul 2003. 
 
Structura facultătilor şi a specializarilor din USAMV CLUJ-NAPOCA:  
 Facultatea de Agricultură cu urmatoarele specializări:  

o Agricultură, Montanologie, Ştiinţele solului, Exploatare maşini, Ingineria produselor 
alimentare, Ingineria mediului. 

 Facultatea de Horticultură cu urmatoarele specializări:  
o Horticultură, Peisagistică, Inginerie şi Mangement, Silvicultură, Cadastru. 

 Facultatea de Zootehnie şi biotehnologii cu urmatoarele specializări:  
o Biotehnologii agricole, Piscicultură, Biotehnologii în industria alimentară. 

 Facultatea de Medicină Veterinară cu urmatoarele specializări:  
o Medicină veterinară, Controlul şi securitatea produselor alimentare, Biotehnologii medical 

veterinare. 
 Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor cu următoarele specializări: 

o Tehnologia prelucrării produselor agricole, Controlul şi expertiza produselor alimentare, 
Ingineria produselor alimentare 

 
Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV CLUJ-NAPOCA, cuprinde şi activitatea de 

cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să 
polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, 
unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a 
consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaţiul European 
al Cercetării (ERA). 
 

 Activitatile administratiei USAMV CLUJ-NAPOCA sunt:  
 investitii, achizitii materiale si intretinerea patrimoniului; 
 activitati financiar- contabile pentru executia bugetara; 
 managementul resurselor umane: personal didactic, didactic-auxiliar si nedidactic; 
 activitati suport pentru Cercetarea didactica universitara; 
 activitati administrative si tehnice de aprovizionare, transport, intretinere, paza si protectie, 

securitate si medicina muncii, protectie civila, intretinere spatii verzi, etc; 
 activitati de comunicatii si informatica aplicata; 
 activitati de asistenta sociala: camine, cantina, burse; 
 activitati de biblioteca, multiplicare, editura; 
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 activitati administrative de secretariat, controlul fluxului de studenti; 
 activitati de pregatire, executie si raportare in procesul decizional al conducerii universitatii. 

 

2.2.1.  Scurt istoric  

 
    Universitatea  şi-a început activitatea în contextul istoriei frământate a secolului al XIX-lea şi este 
pregatită să facă faţă provocărilor multiple ale celui de-al III lea mileniu. În anul 1869 a fost fondat la Cluj 
primul nucleu al învăţământului superior agronomic transilvan, Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-
Mănăştur fiind printre cele mai vechi instituţii de acest fel din Europa. 

Universitatea a devenit de-a lungul timpului o "instituţie de succes", aşa cum a fost evaluată în anul 
2004 şi îşi respectă tradiţia de 140 de ani, fiind într-un proces continuu de modernizare a sistemului academic 
şi de management universitar. În anul 2009 USAMV Cluj-Napoca, în urma auditului extern al ARACIS 
(Agenţia Română de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Superior) a obţinut calificativul de universitate cu 
„Grad de încredere ridicat”.   

În cele cinci facultăţi studiază peste 7000 de studenţi, în domenii diverse, adaptate noilor cerinţe ale 
agriculturii europene: 

 Facultatea de Agricultură - cu o nouă abordare şi deschidere spre ştiinţele vieţii şi a pamantului si 
spre biodiversitatea lumii vii.  

 Facultatea de Horticultură - într-o continuă diversificare de la economic şi turism, la peisagistică 
şi silvicultură.  

 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii - bazată pe cele mai noi tehnologii de creştere a 
animalelor; cu o secţie de biotehnologie, bazată pe cunoaştere, cea mai performantă din ţară.  

 Facultatea de Medicină Veterinară - cu acreditare europeană, renumită pentru seriozitatea 
învăţământului veterinar clujean.  

 Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor – oferă garanţia unei calităţi superioare 
alimentaţiei şi vieţii prin integrarea tradiţiei şi modernităţii în tehnologiile alimentare şi prin 
alinierea la politicile de siguranţă şi securitate alimentară europene. 

 
2.3 MISIUNE, OBIECTIVE ŞI POLITICA CALITĂŢII 

 
2.3.1 MISIUNE: Formarea de cadre cu pregatire superioară în domeniile agronomic, horticol, 

zootehnic, medical veterinar şi cel al tehnologiilor alimentare, actualizarea permanentă a instruirii acestora 
precum specializarea şi formarea de specialişti cu înaltă calificare prin doctorat, învăţământ postuniversitar şi 
participarea la cercetarea stiintifică de profil. 

 
 2.3.2 OBIECTIVELE GENERALE pentru realizarea misiunii şi perfectionarea asigurarii cu 

resurse in perioada 2009-2012: 
 



TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 
26.07.2013 – 16.09.2013 

 
 
 
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

1. CHIRA L. ADRIANA (MUNTEAN) 

2. OPRIŞ A. SANDA-GABRIELA 

 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

1. ALEC I. GHIZELA-DANIELA 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

 1. HAMRAT KHADIDJA 
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