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ANEXA 1 

 
REGULAMENT  

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
 CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL 

UNIVERSITAR 2013-2014 
 

 
 
1. DISPOZIŢII GENERALE 
 
1.1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV 

Cluj-Napoca), clasificată de MECTS in prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ 
superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie, organizează admitere 
în învăţământul superior pentru anul universitar 2012-2013 2013-2014 în conformitate cu : 

- Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 
din 10.01.2011, 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu 
modificări prin Legea  nr. 441/2001, modificată de Legea 224/2005, 

- HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la 
olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a 
doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG 615/2005 si HG 356/2007, 

- Ordinul Ministrului nr. 3313/23.02.2012   3544/18.04.2013, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 164 din 13 martie 2012, 223 din 18 aprilie 2013, 

-HG nr.707/2012 şi Hotărârea nr. 69 din 27 februarie 2013 privind modificarea şi 
completarea anexelor nr. 1-3 privind  aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze 
provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile 
pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum 
și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2012-2013, 

-HG nr.404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, 
-HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, 
- Carta USAMV Cluj-Napoca şi regulamentele anexe acesteia. 
 
1.2. Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca se organizează pe cicluri: 
- ciclul I - studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă - IF, la distanţă - ID şi 

cu frecvenţă redusă - IFR); 
- ciclul II - studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă 

redusă); 
- ciclul III - studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă). 

http://www.usamvcluj.ro/
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În cazul programului de studii Medicină Veterinară, ciclurile I şi II se organizează 
comasat, pe durata a 6 ani, cu un număr de 360 de credite, doar la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, iar diploma obţinută este echivalentă celei de master.  

 
1.3. Durata programelor de studii universitare în cadrul învăţământului la distanţă şi cu 

frecvenţă redusă este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ cu frecvenţă. Durata 
programelor de studii la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 2 ani, iar la 
ciclul de doctorat este de 3-4 ani.  

 
1.4. Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru 

toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).  
 
1.5. Admiterea se desfășoară pe locurile (a) finanţate de la bugetul de stat (licenţă, 

masterat şi doctorat - IF) şi pe (b) locurile cu taxă (licenţă, masterat, doctorat - IF, ID, IFR); ( 
Anexa 2 și Anexa 4). 

 
1.6. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe 

baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se 
stabilesc în baza autonomiei universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca şi se aprobă 
de MEN. La un program de studii locurile finanţate de la bugetul de stat, cumulate cu cele în 
regim cu taxă, nu pot depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru 
programul de studii respectiv. 

 
 1.7. La concursul de admitere în învăţământul universitar, la toate ciclurile şi 
programele de studii universitare, se pot înscrie cetăţenii români, cetăţenii statelor membre ale 
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 
Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 
priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de 
domiciliu se va efectua de către direcţia de specialitate din cadrul MEN, înainte de înscrierea 
candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la 
înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. 

 
 
1.8. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, 

cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 
română eliberat de către instituţii abilitate de MEN. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul 
transferurilor cursanţilor între instituţiile de învățământ superior acreditate, care potrivit legii 
au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român. 

 
1.9. Senatul USAMV Cluj-Napoca, aprobă comisia de admitere pe universitate (la 

propunerea Consiliului de Administraţie) şi comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea 
consiliilor facultăţilor).  

 
  2. FINANŢAREA STUDIILOR   

2.1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea pentru mai multe 
domenii/programe de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior 
diferite, pe locuri finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă.  

 
2.2. O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult 

două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.  
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2.3. Un candidat declarat admis şi înmatriculat ca student poate beneficia de finanţare 
de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru 
un singur program de doctorat.  

 
2.2.Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe 

de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat 
declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program 
de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de 
doctorat. 

 
2.3. 2.4. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, la un 

moment dat, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program 
de studii.  

 
2.4. 2.5. Ca urmare a prevederilor articolelor 2.2-2.4, Candidaţii declaraţi admişi şi 

înmatriculaţi în învăţământul superior pot urma concomitent maximum două programe de 
studii, din care doar unul finanţat de la bugetul de stat.  

 
 2.4.  Candidaţii admişi la mai multe programe de studii trebuie să opteze pentru acela 

la care doresc să fie subvenţionaţi de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în 
original în termenul stabilit de Comisia de Admitere de la facultatea la care a fost admis. 

 
2.5. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de 

studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a 
diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe 
care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. 

 
 2.6. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de 
stat au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, 
diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie în original, la secretariatul facultăţii/departamentului. 

2.7. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie în original, din vina 
exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce 
la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

 
2.8. 2.7. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat care au urmat cursuri pe 

locuri finanţate de la bugetul de stat şi, din diverse motive, fie au renunţat la finalizarea 
studiilor, ori au fost exmatriculaţi, nefiind în situația de a beneficia de finanţare de la buget pe 
toată perioada parcurgerii unui ciclu de studii complet, pot să urmeze un alt program de studii 
în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate, în condiţiile finanţării de la bugetul 
de stat, pe baza clasamentului la admitere, dar numai pe durata normală de studiu, adică, din 
durata de studiu a noului program se scad anii de studiu finanţaţi de la buget la programul 
iniţial început şi neabsolvit. 

 
2.9. 2.8. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă sau master se 

păstrează statutul fiecărui student în privinţa finanţării studiilor (buget sau taxă), conform 
rezultatelor concursului de admitere. La începutul fiecărui an universitar ulterior, decanatele 
facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei 
ponderate obţinute în anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, 
realocate, anual, studenţilor cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională.  
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2.10. 2.9. În privinţa organizării formaţiunilor de studiu şi a tuturor activităţilor 
didactice, nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi admişi (bugetaţi sau cu 
taxă). 

 
3. ADMITEREA LA CICLUL DE LICENŢĂ  
 
3.1.La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de 

liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă. 
 

 3.2.Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare 
anului şcolar/universitar 2012-2013 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa 
eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile 
obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 
 3.3.3.1. Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2013-2014 
presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, in perioada  15-31 iulie 
2013, iar a doua în luna septembrie, în perioada  
 9-20 septembrie 2013, pentru învățământul la ZI, ID şi FR (Anexa1). 

 
3.4.3.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidaţii 

trebuie să se prezinte la ghişeele special amenajate pentru admiterea la fiecare facultate a 
Universităţii.  

 
3.5.3.3. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiile I, II, 

şi III  la olimpiadele şcolare şi la concursuri şcolare naţionale sau pe grupe de ţări recunoscute 
de MEN, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2011/2012, 2012/2013), se pot înscrie 
în învăţământul universitar în anul 2013/2014, fără susţinerea admiterii, la specializări 
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. 

 
3.6.3.4. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada 

studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiuni sau premii speciale) la olimpiadele 
şcolare internaţionale recunoscute de MEN beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără 
susţinerea concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget, la cursurile a două 
specializări. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei 
în vigoare.  

 
3.7.3.5. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale şi 

internaţionale, aprobată de MEN. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise conducerii 
Universităţii care va decide asupra solicitărilor. 

 
3.8.3.6. Înmatricularea olimpicilor care îndeplinesc aceste condiţii se va face în 

limitele cifrei de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2013/2014, fără taxă de studii la 
forma de învăţământ de zi.  

 
3.9.3.7. Olimpicii distinşi la discipline care nu se regăsesc în specializările 

universităţii pot fi înscrişi, la cerere, peste numărul de locuri aprobat la forma de învăţământ 
cu taxă de studii, de zi sau Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă. 

 
3.10.3.8.  DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la 

ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:  
• Fişa de înscriere care va fi completată electronic de către candidat în spaţii 

special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În 
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cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o 
singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în 
ordinea preferinţelor.  

• Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul 
dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii 
universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor 
(bugetat sau cu taxă).  

• Carte de identitate – original şi copie  
• Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în 

original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2013 
pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să 
rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute 
la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în 
urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de 
bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către 
Comisia de Admitere. 

• Certificat de naştere, în copie  legalizată; 
• Adeverinţă medicală tip  MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar 

sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la 
concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează. 

• două fotografii ¾ cm; 
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de 

licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie 
legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua 
specializare;  

• dosar plic 
• chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii, a sumei prevăzută la 

înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către 
Senatul Universităţii. 

• acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după 
certificatul de deces al părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la 
Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că 
sunt copii ai personalului didactic). 

• Candidații care optează pentru  Facultatea de Medicină Veterinară  linia de 
studiu engleză/ franceză vor depune un ESEU privind motivația alegerii 
profesiei și a Facultății de Medicină  Veterinară din Cluj-Napoca,  şi 
documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în folosul 
comunității și/sau al protecției animalelor, 

• Certificat de competență lingvistică pentru candidații care optează la 
Facultatea de Medicină Veterinară  linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 
3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED), 

• Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară  linia de 
studiu română, vor avea în dosar şi  grila de concurs, reprezentând  proba 
teoretică, completată în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile  date și 
punctajul obținut de către fiecare candidat in parte.  

• Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la 
înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor 
(semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile 
rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării 
candidaţilor la înscriere. 
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• Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din 
Uniunea Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici 
români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară 
conform dispoziţiilor M.E.C.T.S. MEN. 

 
3.11.3.9. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile 

pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o 
anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au 
dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, 
dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se 
face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se 
adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original. 

 
3.12.3.10. Admiterea candidaţilor în domeniile şi programele de studii de licenţă, 

pe locurile scoase la concurs, se face pe baza principiului general „opţiunea bate media” la 
Facultatea de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii 

 La Facultatea de Medicină Veterinară se aplică principiul ,, media bate opţiunea”. 
 

3.13.3.11. Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe 
domenii şi programe) pentru anul universitar 2013-2014, se face fără examen,  după 
media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină 
Veterinară, unde probele specifice de concurs sunt după cum urmează: 

 

 Medicină Veterinară - linia de studiu română 

1. Media de bacalaureat – 85% 

2. Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 15% 

 Medicină Veterinară – linii de studiu engleză și franceză 

1. Media de bacalaureat sau echivalent – 85% 

2. Motivaţia alegerii profesiei şi a FMV CN (eseu) – 10% 

3. Voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor   (adeverinţa) – 

5% 

 Înscrierea şi concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba 

română şi liniile de studiu în  limbile engleză şi franceză. 
 
3.14.3.12.Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor 

susţine o  probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins sau vor prezenta un 
certificat de competență lingvistică. 

 
3.15.3.13. Admiterea se organizează pe  domenii de licență. Pentru admiterea la un 

program de studii din cadrul unui domeniu care are mai multe programe de studii, se aplică 
principiul opţiunea bate media, iar în cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în 
ordinea mediei. 

 
3.16.3.14. Principiul media bate opţiunea presupune faptul că ierarhizarea candidaţilor 

se va face după media generală, iar distribuirea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe 
rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de 
înscriere.  
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 3.17. 3.15. La admitere pe locurile bugetate, în eventualitatea existenţei mai multor 
candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în 
următoarea ordine: 
 1. Nota obţinută la limba română. 
 2. Nota obţinută la matematică/istorie. 
 3. Nota la proba din opțiunea elevului. 
 
        3.18. 3.16. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de 
studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe 
locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza 
criteriilor de admitere.  
 

3.19.3.17. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de 
Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele 
universităţii şi pe site-ul www.usamvcluj.ro/admitere. 

 
3.20.3.18. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate şi pe 

cele cu taxă (IF, ID, IFR), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la 
Facultate şi Diploma de bacalaureat în original și Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi 
vor completa şi semna, împreună  cu conducerea USAMV, Contractul de Studii. 

 
  3.21.  3.19.Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu 

semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul 
câştigat prin concurs. 

 
3.22.3.20. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea 

contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de 
către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa 
de şcolarizare, conform calendarului de admitere.   

 
3.23. 3.21. Candidații admişi la învăţământul cu taxă, în cazul retragerii, pot beneficia 

de restituirea parțială a taxei în funcție de serviciile prestate. 
 
3.24.3.22. Locurile vacantate după glisare în sesiunea din vară vor fi scoase la concurs 

în sesiunea din luna septembrie a anului curent. 
 
3.25. 3.23. Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la 

forma de Învăţământ cu Frecvenţă, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza 
unei cereri, pentru Învăţământ la Distanţă sau Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ambele cu 
taxă).  

 
3.26. 3.24. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere 

a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe 
domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, 
învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. 
Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 4.10.2013. 

 
 3.27.Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea 
rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără 
perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut 
prin admitere. 

http://www.usamvcluj.ro/admitere
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     4.ADMITEREA LA CICLUL DE MASTER 
 

4.1.  Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV 

Cluj-Napoca), clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ 

superior din tară ca Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie, organizează studii 

universitare de masterat. 

 4.2.La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform 
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu 
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii 
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către 
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii 
universitare de licenţă. 
 

4.3.Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare 

anului universitar 2012-2013, prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată 

de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în 

anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 4.4. Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2013-2014 

presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune în luna iulie, în perioada  15-31 iulie 

2013 și a doua sesiune în luna septembrie 2013,  în perioada  9-20 septembrie 2013 (Anexa 3). 

4.5.4.2. DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la 
ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:  

• fişa de înscriere; 
• diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în 

original sau copii legalizate; 
• foaie matricolă/supliment la diplomă; 
• certificat de naştere, în copie legalizată; 
• două fotografii ¾ cm. 
• certificat de competenţă lingvistică pentru programele de studii de master în limba 

engleză; 
• acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de 

deces al părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii - în cazul 
celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului 
didactic). 
 

 4.6.4.3. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile 
pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o 
anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. 
 

4.7.4.4. Admiterea candidaţilor din cadrul domeniilor şi programelor  de studii 
universitare de master, pentru  locurile scoase la concurs, se face pe baza principiului 
general „opţiunea bate media”.  

 
4.8.4.5. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediilor. 

http://idrept.ro/00032271.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
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4.9.4.6. Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă: 

 

2
MM

Mg TG/ILIC +=  

unde: 
    MLIC - este media examenului de licenţă (diplomă); 
    MTG/I – este media testului grilă sau interviului; 
 
 4.10.4.7. Pentru masterele în limbi străine, se va susţine în ultima zi a 
calendarului o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins. 
Testul grilă sau interviul se susţin în limba de desfăşurare a masterului.  
 

4.11.4.8. Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media 
minimă de admitere este 5 (cinci).  

 
4.12.4.9. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru  

locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul 
admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute 
pe baza criteriilor de admitere.(Anexa 4). 
 

4.13.4.10. La admitere , pe locurile bugetate, în eventualitatea existenţei mai multor 
candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele 
criterii de departajare: 

a. media testului grila sau interviului; 
b. media examenului de licenţă; 
 
4.14.4.11. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de 

studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe 
locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza 
criteriilor de admitere.  

 
4.15.4.12. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de 

Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, inclusiv pe site-ul 
universităţii.  

 
4.16.4.13. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile bugetate şi pe 

cele cu taxă (IF şi IFR), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la 
Facultate şi Diploma de bacalaureat în original. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor 
completa şi semna Contractul de studii cu conducerea USAMV. 

4.17.4.14. Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu 
semnează Contractul de studii în termenul stabilit de comisia de admitere, pierd locul câştigat 
prin concurs. 

 
4.18.4.15. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea 

contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de 
către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa 
de şcolarizare în prima săptămână după afişarea rezultatelor.  

 
4.19.4.16. Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat contractul de 

studii, în cazul retragerii sau glisării nu vor beneficia de restituirea taxei.  
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4.20.4.17. Locurile bugetate  rămase la concursul  de admitere  în sesiunea din vară în 
urma glisării,  vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie. 

 
4.21.4.18. Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma 

de învăţământ cu frecvenţă, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei 
cereri, pentru forma Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (cu taxă).  

 
4.22.4.19. Dacă, după încheierea ultimei sesiuni de admitere, există cazuri de retragere 

a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe 
domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, 
învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate.  
Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 4.10.2013. 

 
  5.ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE 
 

 5.1.La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform 
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu 
diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii 
nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor 
efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master. 
 
 5.2.Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie (licenţă MV) în sesiunile 
corespunzătoare anului şcolar/universitar 2012-2013 prezintă la înscriere diploma de master 
(licenţă MV ) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează 
media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a 
fost eliberată diploma. 

 
 5.3.5.1. a. Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare 
de doctorat aprobat de MECTS prin Hotărâre de Guvern.  
 b. Locurile disponibile la USAMV CN pentru studenții doctoranzi, sunt propuse spre 
ocupare de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale. 
 c. Selecţia candidaţilor la doctorat pentru fiecare poziţie vacantă este realizată de către 
conducătorul de doctorat. Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către  
conducătorul de doctorat prin consultare cu Școala Doctorală. 
 d. Pentru studiile doctorale procedura de admitere prevede obligativitatea obţinerii de 
către candidat, în prealabil a diplomei de master sau  echivalentei acesteia în ţară sau 
străinătate (minim 300 credite) . 
 e. Media generală de absolvire a ciclului de licenţă şi master trebuie să fie minim 8 
(opt). 
 f. Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, numai pentru forma cu 
frecvenţă, pe domenii de doctorat, organizat de I.O.S.U.D., de regulă, înainte de începerea 
anului universitar. 

g. În principiu, înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din 
ciclul de doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 9-20  septembrie 2013. 

 
5.4. 5.2. DOSARUL DE CONCURS de admitere la doctorat va conţine următoarele 

documente:  
• Fişa de înscriere; 
• copii legalizate după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau 

echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de 

http://idrept.ro/00032271.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
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master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem 
Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV. 

• copii după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa şi master; 
• certificat de naştere, în copie legalizată; 
• copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat 

numele); 
• curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate; 
• certificat de competenţă lingvistică; 
• chitanţa de  achitare a taxei de înscriere. 
• dosar plic 
 

5.5. 5.3. Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt 
următoarele: 

- un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă 
(forma lungă anterioară procesului Bologna), licență şi master integrat 
(medicină veterinară) sau licență şi master ca cicluri separate. 

- media generală de absolvire a ciclurilor de licență şi master de minim 8,00 
(pentru fiecare în parte acolo unde este cazul);  

- atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație; 
-  

5.6. 5.4. Criteriile de admitere sunt următoarele: 
– 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență şi master;  
– 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, 
motivația de angajare în studiile doctorale, design-ul unui proiect de 
cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul doctoratului;  
–  

 5.7. 5.5. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un 
domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de 
licenţă sau masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza 
bibliografiei, prin concursul de admitere. 

 
 5.8. 5.6. Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de 
licenţă şi masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune. 

 
 5.9.  5.7. Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între soţi, afini şi rude 
până la gradul al III-lea inclusiv. 

 
6.TAXE DE ADMITERE ŞI STUDII 

 
6.1. Taxele de admitere sunt prezentate în tabelele cu oferta de programe de studii, din 

prezentul regulament. Taxele de studii se regăsesc în regulamentul specific pe site-ul 
universităţii. 

 
  6.2.  Pentru studiile de licenţă şi master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii 

personalului didactic in activitate, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la 
Casa copilului, copiii personalului auxiliar din USAMVCN, o singura dată, la specializarea 
unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani. 

 
6.3. Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% 

pentru angajaţii USAMV Cluj-Napoca. 
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6.4. Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care 
provin din mediu rural, copiii absolvenţilor Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, precum şi cei orfani vor beneficia de o reducere a taxelor de 
şcolarizare cu 20%,până la vârsta de 26 de ani. 

 
6.5. În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de 

şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplica la Facultatea de Medicină Veterinară în 
cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută). 

 
6.6. Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, 

reducerea nu poate depăşi 20%.  
 

 7. CONTESTAŢII 
 

7.1. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului, se depun numai la 
comisiile de admitere ale facultăţilor. Instituţiile de învăţământ superior sunt singurele în 
măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. 

 
7.2. Termenele de depunere a contestaţiilor şi perioadele de rezolvare a lor sunt 

prevăzute în calendarul admiterii pentru fiecare ciclu. Comunicarea rezultatelor la contestaţii 
se face prin afişare, de către comisia de admitere.  

 
7.3. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de 

admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. 
 
8. DISPOZIŢII FINALE 
 
8.1. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de 

admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi nu se mai fac modificări. 
 
8.2. Prezentul regulament poate suferi modificări, în funcţie de eventualele 

reglementări ulterioare impuse de Senatul Universităţii sau emise de către Ministerul Educaţiei 
Naționale. 

 
8.3. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca în data de… 
 

RECTOR 
Prof. Dr. Doru Pamfil 

 
 



Anexa 2 

CARTA USAMVCN 

 RC 41 

 

REGULAMENT ŞI METODOLOGIE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE 

 DE  LICENTA  SI   MASTER 

 

În conformitate cu prevederile Art.120, 130, 137,138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din Legea educației 

naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor universitare de masterat, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, ale Art.1, 2 şi 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul 

absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la 

instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, ale Ordinului MECTS  3271/20.02.2012, privind 

metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – 

examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie,Ordinul MEN 3545/15.04.2013 privind 

metodologia-cadru de organizare a examenelor de  licenţă, diplomă și dizertație, s-a elaborat următorul 

regulament. 

 

Art.1. Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în USAMVCN este reglementat prin 

Regulamentul propriu elaborat pe baza Ordinului MECTS 3271/20.02.2012, privind metodologia-cadru 

de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, 

licenţă, diplomă, selecţie ,Ordinul MEN 3545/15.04.2013 privind metodologia-cadru de organizare a 

examenelor de  licenţă, diplomă și dizertație. 

 

 

Art.2. În cazul întreruperii studiilor, studenţii care au obţinut cel puţin jumătate din totalul de credite 

prevăzute în planul de învăţământ pot primi un act de studiu, numit "atestat de studii universitare 

generale", conform reglementărilor legale în vigoare. 

 



Art.3. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de 

absolvenţi, adică cei care au parcurs şi îndeplinit integral cerinţele planului de învăţământ prevăzut 

pentru specializarea respectivă. 

 

Art.4. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele 

stabilite în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă pentru 

disciplinele nepromovate şi nu poate beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi pe 

durata acestei prelungiri. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu 

care îşi încheie studiile. În acest caz, solicitantul va avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, 

atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe, ca urmare a 

eventualei modificări a planului de învăţământ. 

 

Art.5. a. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare se efectuează cu cel putin 10 zile înainte 

de începerea examenului, la decanatul facultăţii, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ 

superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 b. În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă la o 

altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi ale instituţiei 

organizatoare. 

 c. Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se organizează numai 

în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele iunie-iulie şi ianuarie-februarie. 

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile 

programate pentru promoţia curentă. 

 d. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă 

lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia organizatoare sau de către 

o altă instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de instituţia organizatoare. 

 e.Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine 
examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea 
senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior. 
 
  f. Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin 
examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui 
protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare. 
 g. Absolvenţii unor programe de studii autorizate provizoriu din alte universităţi pot susţine 



examenul de finalizare a studiilor în universitatea noastră la programe de studii acreditate cu aprobarea 

Consiliului de Administraţie a universităţii şi cu acordul MECTS, în baza unei solicitări ARACIS. 

 

Art.6. Studiile în învăţământul universitar ciclul I (licenta Bologna – 3 si 4 ani) precum şi absolventii de 

la specializarea Medicină Veterinară, 6 ani, se încheie cu examen de licenţă/diplomă. 

 

Art.7. Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau din 2 probe stabilite de senatul 

universitar şi anume: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate; 

b) Proba 2 - Prezentarea şi susținerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de 

diplomă. 

 

Art.8. a. Pot fi atribuite un număr total de 15 credite pentru examenul de licenţă/absolvire (7 credite 

pentru probă şi 7 8  credite pentru susţinerea lucrării) şi 30 credite pentru pregătirea şi susţinerea 

disertaţiei; 

b. Cele două probe menţionate la Art.7. se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin 

prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul. 

c. In anexele din regulament sunt prevăzute componența comisiilor de finalizare studii, modul de 

susținere a probelor oral, scris și practic. 

d. Tematica si bibliografia examenului se publică pe site-ul universității. Prezentarea si susținerea 

lucrării de licență/diplomă sunt publice.  

 

Art.9. a. Senatul va decide şi va înscrie, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinere, la propunerea consiliilor 

profesorale, modul de susţinere (scris, oral, proba practica) pentru fiecare din cele două probe ale 

examenului. 

 b. La fiecare probă, examinarea se încheie cu acordarea unor note: media de promovare a 

fiecarei probe este cel puţin 5, iar media de promovare a examenului este cel puţin 6. 

 

Art.10. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie. Examenul de disertaţie 

constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea 

disertaţiei este publică şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în 

acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul. 



 

Art.11. a. Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, 

prin decizie a Rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor facultăţilor/departamentelor 

şi cu aprobarea senatului universităţii. Comisiile se fac publice. 

 b. Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. 

 c. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de 

profesor universitar sau conferenţiar universitar. 

 d. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi 

gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor 

universitar. 

 e. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic 

de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

 f. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerați pentru această activitate 

exclusiv de instituţia organizatoare. 

g.Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor 

nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, 

conform legii. 

h.Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor 
pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al instituţiei. 
 

Art.12. a. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor 

nu este publică. 

 b. Fiecare membru al comisiei prezintă un catalog, semnat, cu nota acordată pentru fiecare 

examinat, luând în considerare conţinutul ştiinţific al lucrării, calitatea prezentării şi răspunsurile la 

întrebări. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

 c. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi 

media examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

Art.13. Tema lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie este în concordanţă cu specializarea 

absolvită şi se alege de către candidat, cel mai târziu la începutul anului universitar terminal, în baza unei 

liste orientative, elaborată de discipline. Se admit şi propuneri din partea studenţilor. Cererea 

candidatului privind tema aleasă se avizează de către titularul disciplinei, şeful de catedră directorul de  

department şi se aprobă de către Decanul facultăţii. 



 

Art.14. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul facultatii în 

termen de 24 ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data 

încheierii depunerii contestatiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor - numită de Senatul 

Universităţii. Soluţiile oferite de comisie sunt definitive. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi 

contestate. 

 

Art.15. Un examen de finalizare a studiilor se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de 

catre candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementarile senatului, stabilite conform 

legii. 

 

Art.16. Este interzisă comercializarea de către cadrele didactice şi de către studenţi a lucrărilor ştiinţifice 

în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de 

diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat. 

 

Art.17. a. Depunerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie şi a tezei de doctorat 

presupune automat asumarea de către autor a răspunderii privind originalitatea conţinutului. 

 b. Depunerea lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat presupune atât 

forma tipărită şi legată cât şi forma electronică; forma electronică va fi folosită în scopul verificării 

originalităţii conţinutului. 

 c. Îndrumătorii lucrărilor de licentă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în mod 

solidar cu autorii de originalitatea conţinutului acestora. 

 

Art.18. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează, 

în programul de studii/specializarea absolvit(ă), în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. 

 

Art.19. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi 

legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi 

informaţii privind domeniul de studii universitare,programul de studii/specializarea,perioada de studii,  

forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, mediile de promovare a anilor de studii, media 

de finalizare a studiilor, statutul de acreditare/autorizare provizorie, limba de predare, locatia 



geografică, numărul de credite si actul normative care le stabileste( Hotărâre de Guvern, Ordinul 

Ministrului, după caz).  În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează  

procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. 

 

Art.20. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat 

de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat 

şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. 

 

Art.21. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii 

atunci când se dovedeste că s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor 

Codului de etică şi deontologie universitară. 

 

Art.22. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 29.01.2013. 

 

 

RECTOR,          Vizat Oficiul juridic, 

Prof.dr. Doru Pamfil         Viorel Apostu 
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                                                            APROBAT 
                                                           in sedinta Senatului   
 
 
                          

R E G U L A M E N T 
PRIVIND 

EVALUAREA PERIODICA 
A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI 

NEDIDACTIC 
 
Dispozitii generale 
 
Art.1. (1)  Prezentul regulament se aplica personalului didactic auxiliar si nedidactic 
incadrat in Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca cu 
contract individual de munca, in conformitate cu prevederile legale, (secretariat facultate, 
bibliotecari,personal didactic auxiliar, personal administrativ, gospodarire, intretinere-
reparatii, si de deservire). 
 

      (2) Regulamenul creeaza cadrul pentru realizarea urmatoarelor obiective: 
 

a) asigurarea concordantei intre exigentele (cerintele) postului si calitatile 
angajatului (profesionale, aptitudinale si atitudinale), prin evaluarea 
performantelor profesionale ale angajatului in raport cu cerintele postului ocupat; 

b) furnizarea elementelor necesare stabilirii si reevaluarii salariului de baza 
individual intre limite, in functie de performantele profesionale ale fiecarui 
angajat; 

c) asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor 
individuale. 

 
 
 

    
 
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 
CLUJ-NAPOCA 

Str. Mănăştur Nr. 3-5, 400372 – Cluj-Napoca, România 
tel.+ 40-0264-596.384; fax + 40-0264-593.792 
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Criterii de evaluare a performantelor profesionale 

 
Art.2. Evaluarea performantelor profesionale individuale se bazeaza pe aprecierea in 
mod sistematic si obiectiv a randamentului, a calitatii muncii, a comportamentului, a 
initiativei si creativitatii pentru fiecare salariat.Pentru atingerea acestor obiective, prin 
prezentul regulament se stabilesc criterii de evaluare a performantelor profesionale 
individuale cu urmatoarele elemente de referinta: 
 
 
     1. Evaluarea performantelor profesionale  individuale, cu o 
pondere de 75% din punctajul total, prin care se urmareste: 
 

1. Cunostinte si experienta – reprezinta rezultatele masurate ale muncii la 
nivelul descris in fisa postului. Pentru masurarea muncii pot fi avute in 
vedere si modul de utilizare a resurselor (echipamentele/materialele ce vor 
fi utilizate), precum si modul de realizare a activitatii. 

 
2. Complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor – exprima nivelul 

activitatii de: conceptie,  analiza,  sinteza,  rutina si a creativitatii. 
 

• Activitatea de conceptie se caracterizeaza prin interpretarea unui 
volum mare de informatii, construirea de alternative/optiuni, 
integrarea optiunilor; 

• Activitatea de analiza se caracterizeaza prin identificarea cauzelor si 
a modului de rezolvare a situatiilor aparute in activitate si prin 
identificarea influentelor si a consecintelor; 

• Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin capacitatea de 
concentrare si directionare a informatiilor in rezolvarea problemelor, 
identificarea fluxurilor informationale si prin proiectarea 
instrumentelor de monitorizare; 

• Activitatea de rutina se caracterizeaza prin gradul ridicat de 
repetitivitate a operatiunilor si executarea de operatiuni strict 
reglementate.            

• Creativitatea este criteriul prin care se urmareste evaluarea 
performantei profesionale, in cazul in care angajatul propune sau are 
initiativa unor solutii noi, precum si in cazul in care acesta propune 
schimbarea unor reglamentari a unor tehnologii, a unor procese, in 
domeniul sau de activitate, ceea ce implica: 
      In cazul propunerii de solutii noi: 

- motivarea ideilor; 
- evaluarea consecintelor; 
- efectuarea de studii cu aplicabilitate in context reglementat; 

      In cazul propunerii unor schimbari: 
- dimensionarea schimbarilor; 
- evaluarea consecintelor schimbarilor; 
- efectuarea de studii cu aplicabilitate in context 

nereglementat. 
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3. Contacte si comunicare - continutul acestor criterii implica evaluarea 

metodelor utilizate in comunicarea cu superiorii, cu egalii, evidentierea 
deficientelor constatate 
 

4. Utilizarea conditiilor de munca - acest criteriu implica: 
- planificarea sarcinilor si a timpului de munca 
- organizarea activitatii proprii 
- utilizarea adecvata a resurselor puse la dispozitie 
- aplicarea normelor si principiilor de securitate in munca 
- utilizarea consecventa a echipamentelor de protectie si 

siguranta 
- evaluarea calitatii lucrarilor efectuate 

 
5. Incompatibilitati si regimuri speciale -  acest criteriu urmareste : 

     -  atitudinea fata de relatiile conflictuale 
    -  respectarea obligatiilor 
    -  responsabilitate si disciplina in munca 
    -  munca in echipa 
    -  respectarea regulamentelor interne 
 
Suplimentar pentru functiile de conducere: 
 

6. Judecata si impactul deciziilor - presupune evaluarea: 
- nivelului si a riscului decizional; 
- aptitudinilor de comunicare; 
- capacitatii de lucru in echipa; 
- comportamentul managerial 
- capacitatea de planificare, control si evaluare a activitatii 
 

7. Influenta, coordonare si supervizare implica urmarirea modului de 
respectare a fiselor de post de catre personalul din subordine, elaborarea si 
aplicarea programului de perfectionare, instruire si specializare a 
personalului  din subordine, aplicarea principiilor de motivare a 
personalului, formeaza personalul. 

 
 
      2. Evaluarea externa a beneficiarilor de servicii, cu o pondere de 
25% din punctajul total. 
 
                Aceasta evaluare va fi facuta de catre specialistii din cadrul Departamentului de 
Asigurarea Calitatii al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj 
Napoca, in baza aprecierilor facute de cei care vor completa “Chestionarul de satisfactie” 
privind calitatea serviciilor salariatilor din departamentele universitatii. 
 In vederea finalizarii evaluarii, Directia Resurse Umane va solicita in scris DAC-
ului rezultatele aprecierilor din “Chestionarul de satisfactie”. 
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Etapele evaluarii 
 
Art. 3. Pe baza criteriilor de evaluare prezentate mai sus si a indicatorului de 
complexitate a postului, persoanele care vor realiza procedurile de evaluare parcurg 
urmatoarele etape: 
 

a) acorda calificative, notate de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevazut in fisa de 
evaluare a fiecarui angajat (FISA DE EVALUARE); 

 
b) notele acordate vor avea urmatoarea semnificatie: 

                 
• 1 = nesatisfacator; 
• 2 = satisfacator; 
• 3 = la nivelul standardului de performanta stabilit postului; 
• 4 = bine; 
• 5 = foarte bine; 

 
c) pentru fiecare criteriu al evaluarii performantelor profesionale individuale 

(punctul a.), notele acordate angajatului se pondereaza in raport cu importanta si 
relevanta criteriului respectiv in procesul de evaluare: 
 

Pentru functiile de executie: 
• cunostintele si experienta  = 2 puncte 
• complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor  = 1,5 puncte 
• contacte si comunicare  = 1 punct 
• conditiile de munca = 0,25 puncte 
• incompatibilitati si regimuri speciale = 0,25 puncte 

 
                        Pentru functiile de conducere: 

• cunostintele si experienta  = 2 puncte 
• complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor  = 1,5 puncte 
• contacte si comunicare  = 1 punct 
• conditiile de munca = 0,25 puncte 
• incompatibilitati si regimuri speciale = 0,25 puncte 
• judecata si impactul deciziilor = 1 punct 
• influenta, coordonare si supervizare = 1 punct 

 
Indicatorul de complexitate a postului este: 

• pentru functii de conducere : 1 
• pentru functii de executie didactic auxiliar : 0.9 
• pentru functii de executie nedidactic : 0.8 

 
Art. 4. Calificativele corespunzatoare fiecarui criteriu vor fi notate de catre conducatorul 
compartimentului cu o pondere (relevanta) de 75%  
           Punctajul final al evaluarii va fi format din: 

• 75% evaluarea performantelor profesionale individuale 
• 25% evaluarea Departamentului de Asigurarea Calitatii 
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           Interpretarea si aplicarea rezultatelor evaluarii 
 
Art. 5. Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum 
urmeaza: 
 
     Pentru functiile de conducere: 

a) intre 4,00-5,00 =  foarte bine 
b) intre 3,00-3,99  = bine 
c) intre 2,00-2,99  = satisfacator 
d) intre 1,00-1,99  = nesatisfacator 

 
Pentru functiile de executie didactic auxiliar: 
a) intre 3,60-4,50 =  foarte bine 
b) intre 2,70-3,59  = bine 
c) intre 1,60-2,69  = satisfacator 
d) intre 1,09-1,59  = nesatisfacator 

 
Pentru functiile de executie nedidactic: 
a) intre 3,20- 4,00 =  foarte bine 
b) intre 2,40-3,19  = bine 
c) intre 1,60-2,39  = satisfacator 
d) intre 0,80-1,59  = nesatisfacator 

 
Notele corespunzatoare fiecarui criteriu vor fi acordate de catre conducatorul ierarhic 

superior al persoanei evaluate. Dupa informarea persoanei evaluate despre consemnarile 
facute de evaluator in fisa de evaluare, aceasta se semneaza si se dateaza de catre 
evaluator si persoana evaluata.  

Activitatea profesionala se apreciaza anual ca urmare a evaluarii performantelor 
profesionale individuale, de catre conducatorul universitatii, la propunerea sefului 
ierarhic, prin acordarea de calificative: “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” si 
“nesatisfacator”. 
     Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 
ani, in functie de performantele individuale apreciate cu calificativul “foarte bine”, cel 
putin de doua ori in ultimii 3 ani,de catre comisia de evaluare din care fac parte si 
reprezentantii sindicatului (art.26 din legea 284/2010 ali.5). 
 
Art. 6. Fiecare angajat are dreptul sa conteste evaluarea si, respectiv, punctajul total 
rezultat. 
 
Art. 7. Contestatia se depune la Registratura, in termen de 5 zile de la comunicare si se 
solutioneaza in prezenta partilor de catre conducatorul ierarhic imediat superior persoanei 
care a decis asupra evaluarii finale contestate, in termen de 10 zile. 
Evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun. 
 
Art. 8. Compartimentul de gestiune al resurselor umane poate propune conducerii 
universitatii utilizarea rezultatelor obtinute din evaluare in scopul: 

a) pregatirii si perfectionarii personalului pentru: 
- definirea profilului viitor al competentelor si abilitatilor, corespunzator 
fiecarui post 
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- monitorizarea raportului rezultate/cost, obtinut in urma activitatii de 
pregatire, perfectionare 
- elaborarea programelor (strategiei de pregatire continua personalului) prin 
stabilirea unui plan de pregatire comuna pentru fiecare angajat si prin 
evaluarea resurselor financiare necesare acestui scop 

         
b) recrutarii/selectionarii personalului la elaborarea sau la realizarea unor 

programe/proiecte 
c) determinarii evolutiei performantelor profesionale individuale in timp 

 
Situatii de exceptie 
 
Art. 9. Evaluarea personalului incadrat nu se aplica in urmatoarele situatii: 

a) persoanelor angajate ca debutant, pentru care evaluarea se face dupa expirarea 
perioadei corespunzatoare stagiului de debutant; 

b) angajatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de 
conducere, precum si celor angajati din afara unitatii, pentru care momentul de 
evaluare se stabileste de conducerea fiecarui departament; 

c) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu 
medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul 
evaluarii se stabileste de conducerea fiecarui departament. 
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PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI 
DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 
 
1. Elaborarea procedurii privind evaluarea personalului didactic auxiliar si 
nedidactic 
 
1.1 Directia Resurse Umane propune regulamentul privind evaluarea periodica a 
personalului didactic auxiliar si nedidactic si il inainteaza CACRU. 
1.2 CACRU avizeaza regulamentul privind evaluarea periodica a personalului 
didactic auxiliar si nedidactic si il trimite spre aprobare Rectorului Universitatii. 
1.3 Regulamentul aprobat de Rectorul Universitatii va fi trimis spre avizare 
Senatului Universitatii. 
 
2. Aplicarea procedurii pe baza regulamentului de evaluare periodica a 
personalului didactic auxiliar si nedidactic 
 
2.1 Seful biroului/departamentului/directiei evalueaza performantele individuale ale 
fiecarui salariat din subordine si face propuneri in functie de rezultatele evaluarii. 
2.2 Seful biroului/departamentului/directiei trimite fisele cadru de evaluare a 
personalului la Directia Resurse Umane. 
2.3 Directia Resurse Umane, in vederea finalizarii evaluarii, va solicita in scris 
DAC-ului rezultatele aprecierilor din chestionarul de satisfactie. 
2.4 Directia Resurse Umane centralizeaza fisele de evaluare, prelucreaza datele 
primite si comunica rezultatele evaluarii salariatilor. 
2.5 Masuri corective – programe de instruire recomandate de seful 
biroului/departamentului/directiei sa fie urmate in urmatoarea perioada pentru care 
se face evaluarea. 

 
 
 
 
Notatii: A – aproba; C – contribuie; D – decide asupra efectuarii actiunii 
(conducere); E – executa; V – verifica; 
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Matricea responsabilitatilor 
1.Matricea pentru elaborarea regulamentului privind evaluarea periodica a 
personalului didactic auxiliar si nedidactic 
 

 
 
 
                           ETAPE 
 

             PARTI IMPLICATE 
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1. Directia Resurse Umane propune 
regulamentul privind evaluarea periodica a 
personalului didactic auxiliar si nedidactic 
si il inainteaza CACRU 

 
C 

 
 

    

2. CACRU avizeaza regulamentul privind 
evaluarea periodica a personalului didactic 
auxiliar si nedidactic si il trimite spre 
aprobare Rectorului Universitatii 

  
 A 

    

3. Regulamentul aprobat de Rectorul 
Universitatii va fi trimis spre avizare  
Senatului Universitatii 

   
   A 

 
D 

  

 
2. Matricea pentru aplicarea regulamentului privind evaluarea personalului 
didactic auxiliar didactic si nedidactic 
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1. Seful biroului/departamentului/directiei evalueaza 
performantele individuale ale fiecarui salariat din 
subordine si face propuneri in functie de rezultatele 
evaluarii 

E 
 

 
 

    

2. Seful biroului/departamentului/directiei trimite 
fisele cadru de evaluare a personalului la Directia 
Resurse Umane 

E  
 V 

 
 

   

3.Directia Resurse Umane, in vederea finalizarii 
evaluarii, va solicita in scris DAC-ului rezultatele 
aprecierilor din chestionarul de satisfactie. 

 E E    

4. Directia Resurse Umane centralizeaza fisele de 
evaluare, prelucreaza datele primite si comunica 
rezultatele evaluarii salariatilor 

   E C  
 
 

5. Masuri corective – programe de instruire 
recomandate de seful 
biroului/departamentului/directiei sa fie urmate in 
urmatoarea perioada pentru care se face evaluarea. 

D 
V 
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1. Scopul procedurii  
2. Domeniul de aplicare 
3. Documente de referinta 
4. Responsabilitatii 
5. Descrierea activitatii 
6. Inregistrarii/Documente/Formulare 
7. Diagrama de flux a procesului 
8. Anexe 

              1. Scopul procedurii 

 Procedura descrie modul  de desfasurare privind evaluarea periodica a personalului 
didactic auxiliar si nedidactic. 
 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
Procedura se aplica personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, incadrat in 
munca din cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
 
3. Documente de referinta si definitii  

3.1. MSMC-Manual de management al calitatii: 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 –Sisteme de management al calitatii. Cerinte; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si 

vocabular; 
3.4. Definitii: 
• Sistem de management – sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele prin care 

se realizeaza acestea 
• Procedura – mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces – 

procedurile pot fi documentate (scrise) sau nu. 
• Procedura de lucru – document care descrie modul de desfasurare detaliata a unor 

procese specifice activitatii din cadrul USAMV Cluj Napoca. 
3.5. Prescurtari: 

3.5.1. USAMV Cluj Napoca – Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara 
Cluj Napoca 

3.5.2. SMC – Sistem de management al calitatii 
3.5.3. DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calitatii 
3.5.4. CACRU – Consiliul pentru Asigurarea Calitatii si Resursa Umana 
3.5.5. DGA – Director General administrativ 
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3.5.6. RM – Reprezentant Management Calitate 
3.5.7. RSMC – Responsabil Sistem de Management al Calitatii 
3.5.8. MSMC – Manualul Sistemului pentru Managementul Calitatii 
3.5.9. RNAC/P – Raport de Neconformitati CTIUNI Corective/Preventive 
3.5.10. PO – Procedura operational 
3.5.11. PV – Proces Verbal 
3.5.12. DA – Directia Administrativa 
3.5.13. SB/SD – Sef birou/departament/directie 

 
4. Responsabilitati 

4.1 Rectorul Universitatii in Consiliul de Administratie aproba regulamentul privind evaluarea 
periodica a personalului didactic auxiliar si nedidactic. 
4.2 Senatul Universitatii   avizeaza regulamentul privind evaluarea periodica a personalului 
didactic auxiliar si nedidactic 

5. Descrierea activitatii 
 
PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 
 
5.1 Elaborarea procedurii privind evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic 
5.1.1 Directia Resurse Umane propune regulamentul privind evaluarea periodica a 
personalului didactic auxiliar si nedidactic si il inainteaza CACRU. 
5.1.2 CACRU avizeaza regulamentul privind evaluarea periodica a personalului didactic 
auxiliar si nedidactic si il trimite spre aprobare Rectorului Universitatii. 
5.1.3 Regulamentul aprobat de Rectorul Universitatii va fi trimis spre avizare Senatului 
Universitatii. 
5.2 Aplicarea procedurii pe baza regulamentului de evaluare periodica a personalului 
didactic auxiliar si nedidactic 
5.2.1 Seful biroului/departamentului/directiei evalueaza performantele individuale ale 
fiecarui salariat din subordine si face propuneri in functie de rezultatele evaluarii. 
5.2.2 Seful biroului/departamentului/directiei trimite fisele cadru de evaluare a personalului 
la Directia Resurse Umane. 
5.2.3 Directia Resurse Umane, in vederea finalizarii evaluarii, va solicita in scris DAC-ului 
rezultatele aprecierilor din chestionarul de satisfactie. 
5.2.4 Directia Resurse Umane centralizeaza fisele de evaluare, prelucreaza datele primite si 
comunica rezultatele evaluarii salariatilor. 
5.2.5 Masuri corective – programe de instruire recomandate de seful 
biroului/departamentului/directiei sa fie urmate in urmatoarea perioada pentru care se face 
evaluarea. 
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Notatii: A – aproba; C – contribuie; D – decide asupra efectuarii actiunii (conducere); E – 
executa; V – verifica; 

Matricea responsabilitatilor 

1.Matricea pentru elaborarea regulamentului privind evaluarea periodica a personalului 
didactic auxiliar si nedidactic 
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1. Directia Resurse Umane propune 
regulamentul privind evaluarea periodica 
a personalului didactic auxiliar si 
nedidactic si il inainteaza CACRU 

 

C 

 

 

    

2. CACRU avizeaza regulamentul privind 
evaluarea periodica a personalului 
didactic auxiliar si nedidactic si il trimite 
spre aprobare Rectorului Universitatii 

  

 A 

    

3. Regulamentul aprobat de Rectorul 
Universitatii va fi trimis spre avizare  
Senatului Universitatii 

   

   A 

 

D 

  

2. Matricea pentru aplicarea regulamentului privind evaluarea personalului didactic 
auxiliar didactic si nedidactic 
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1. Seful biroului/departamentului/directiei 
evalueaza performantele individuale ale fiecarui 
salariat din subordine si face propuneri in functie 
de rezultatele evaluarii 

E 

 

 

 

    

2. Seful biroului/departamentului/directiei 
trimite fisele cadru de evaluare a personalului la 
Directia Resurse Umane 

E  

 V 

 

 

   

3.Directia Resurse Umane, in vederea finalizarii 
evaluarii, va solicita in scris DAC-ului rezultatele 
aprecierilor din chestionarul de satisfactie. 

 E E    

4. Directia Resurse Umane centralizeaza fisele de 
evaluare, prelucreaza datele primite si comunica 
rezultatele evaluarii salariatilor 

   E C  

 

 

Masuri corective – programe de instruire 
recomandate de seful 
biroului/departamentului/directiei sa fie 
urmate in urmatoarea perioada pentru care 
se face evaluarea. 

D 

V 

     

Documentatia aferenta activitatilor de evaluare se gestioneaza de catre persoanele 
desemnate din Directia Resurse Umane. 

  
 6. Inregistrari/Documente/Formulare 

1. Regulament privind evaluarea periodica a personalului didactic auxiliar si nedidactic 
aprobat in Sedinta Senatului. 

NR. 
CRT. 

ÎNREGISTRAREA SUPORT COMPLETEAZĂ LOC 
PĂSTRARE 

DURATA 

1.  Fisa de evaluare pentru activitati de 
conducere 

Formular 
F-PO-56-01 

Personal 
conducere RU 3 ani 

2.  Fisa de evaluare pentru activitati de 
executie 

Formular 
F-PO-56-02 

Personal  
executie  RU 3 ani 

 
 7.Diagrama de flux a procesului 

  
     7.1 Procesul de elaborare a regulamentului privind evaluarea periodica a 
personalului didactic auxiliar si nedidactic 
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DRU propune 
regulamentul 

                   | 
CACRU avizeaza 
regulamentul 

        |  

Rectorul aproba 

        | 

Senatul avizeaza 

   

        7.2. Procesul de aplicare a regulamentului privind evaluarea periodica a 
personalului didactic auxiliar si nedidactic 

SB/SD evalueaza 
performantele 

     : 

SB/SD trimte 
fisele de evaluare 
DRU 

     : 

DRU solicita DAC 
aprecieri 
chestionar 

     : 

DRU 
centralizeaza, 
prelucreaza si 
comunica 
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rezulattele 
evaluarii 

     : 

Programe 
instruire 
recomandate 

8.Anexe :  

8.1. Anexa 1: Formular F-PO-56-01 - Fisa de evaluare pentru activitati de conducere 
8.2. Anexa 2: Formular F-PO-56-02 - Fisa de evaluare pentru activitati de executie 
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Anexa 1 - F-PO-56-01 

 

U.S.A.M.V. CLUJ 
 

                  APROBAT 
 Facultatea/Departamentul/Directia:…………………………………….                    Rector 
 

Numele si Prenumele:……………………………. 
 

                  Prov.univ.dr. Pamfil 
Doru 

 Functia:…………………………….. 
   Perioada de evaluare:…………………………….. 
   Tipul postului: ACTIVITATI DE CONDUCERE 
   Indicator de complexitate a postului: 1 
   

    FISA DE EVALUARE 
 PERSONAL DE CONDUCERE 
     anexa 1 
 I.EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE (75% din punctajul total): 
 

Criterii de evaluare a performantelor profesionale 
individuale 

Evaluarea 
conducatorului 
de departament 

Ponderea criteriului 

 A B C 
 1. Cunostinte si experienta    2 
 2. Complexitate, creativitate, diversitatea activitatilor   1,5 
 3. Contacte si comunicare   1 
 4. Utilizarea conditiilor de munca   0,25 
 5. Incompatibilitati si regimuri speciale   0,25 
 6. Judecata si impactul deciziilor   1 
 7. Influenta, coordonare si supervizare   1 
 PERFORMANTA PROFESIONALA INDIVIDUALA                           Nota ponderata: 
      
 II. EVALUAREA EXTERNA A BENEFICIARILOR DE SERVICII (25% din punctajul total): 
 * Gradul de satisfactie al beneficiarilor: nota va fi atribuita de Departamentul de 

Managementul Calitatii in functie de aprecierile relevante din "Chestionarul de 
satisfactie" completat pentru fiecare departament   

 
 
 

 
 III.PUNCTAJ INTERMEDIAR:  (Nota ponderata I)x75% + (Nota II)x25% 
 IV.PUNCTAJ FINAL: ic x punctaj intermediar     
 * ic = indicator de complexitate a postului   
 

   
 Nota ponderata se calculeaza dupa formula de mai jos: 

   B1xC1 + B2xC2 + B3xC3 + B4xC4 + B5xC5 + B6xC6 + 
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B7xC7 

                         C1 + C2 + C3 + C4 + C5 +C6 + C7 
   

    
    Nivel de performanta Intervale punctaj 

 Foarte bine 4,00-5,00 
 Bine 3,00-3,99 
 Satisfacator 2,00-2,99 
 Nesatisfacator 1,00-1,99 
 

    
    
    FISA DE ANALIZA A PERFORMANTELOR 

 
   

 
   

 Nota finala a evaluarii:………………………………… 
   Calificativul final al evaluarii:……………………… 
   

    Programele de instruire recomandate sa fie urmate in urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Comentariile persoanei evaluate (daca este cazul): 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Numele si prenumele persoanei evaluate………………………………………………………………………………………………………….. 
Semnatura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

    Numele si prenumele evaluatorului………………………………………………………………………………………………………...………… 
Functia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Semnatura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…….. 

    Observatiile persoanei care contrasemneaza: 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza……………………………………………………………………...…...………… 
Functia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Semnatura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…….. 

    Luarea la cunostinta de catre persoana evaluata a fisei de evaluare dupa contrasemnare: 
 Semnatura persoanei evaluate……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexa 2 - F-PO-56-02 

 

U.S.A.M.V. CLUJ 
 

                  APROBAT 
 Facultatea/Departamentul/Directia:…………………………………….                    Rector 
 Numele si Prenumele:……………………………. 

 
           Prov.univ.dr. Pamfil Doru 

 Functia:…………………………….. 
   Perioada de evaluare:…………………………….. 
   Tipul postului: ACTIVITATI DE EXECUTIE  
   Indicator de complexitate a postului: 0,9 pentru didactic auxiliar 

                                                                    0,8 pentru 
nedidactic 

   
    FISA DE EVALUARE 

 PERSONAL DE EXECUTIE 
     anexa 2 
 I.EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE (75% din punctajul total): 
 

Criterii de evaluare a performantelor profesionale 
individuale 

Evaluarea 
conducatorului 
de departament 

Ponderea criteriului 

 A B C 
 1. Cunostinte si experienta    2 
 2. Complexitate, creativitate, diversitatea activitatilor   1,5 
 3. Contacte si comunicare   1 
 4. Utilizarea conditiilor de munca   0,25 
 5. Incompatibilitati si regimuri speciale   0,25 
 PERFORMANTA PROFESIONALA INDIVIDUALA                            Nota ponderata: 
      
 II. EVALUAREA EXTERNA A BENEFICIARILOR DE SERVICII (25% din punctajul total): 
 * Gradul de satisfactie al beneficiarilor: nota va fi atribuita de Departamentul de 

Managementul Calitatii in functie de aprecierile relevante din "Chestionarul de 
satisfactie" completat pentru fiecare departament   

 
 
 

 
 III.PUNCTAJ INTERMEDIAR:  (Nota ponderata I)x75% + (Nota II)x25% 
 IV.PUNCTAJ FINAL: ic x punctaj intermediar     
 * ic = indicator de complexitate a postului 

   
    Nota ponderata se calculeaza dupa formula de mai jos: 

                   B1xC1 + B2xC2 + B3xC3 + B4xC4 + B5xC5 
                                   C1 + C2 + C3 + C4 + C5 
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    Pentru functiile de executie didactic auxiliar: 
   Nivel de performanta Intervale punctaj 

 Foarte bine 3,60-4,50 
 Bine 2,70-3,59 
 Satisfacator 1,60-2,69 
 Nesatisfacator 1,09-1,59 
 

 
  

 Pentru functiile de executie nedidactic: 
   Nivel de performanta Intervale punctaj 

 Foarte bine 3,20-4,00 
 Bine 2,40-3,19 
 Satisfacator 1,60-2,39 
 Nesatisfacator 0,80-1,59 
 

    
    FISA DE ANALIZA A PERFORMANTELOR 

 
   

 
   

 Nota finala a evaluarii:………………………………… 
   Calificativul final al evaluarii:……………………… 
   

    Programele de instruire recomandate sa fie urmate in urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Comentariile persoanei evaluate (daca este cazul): 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Numele si prenumele persoanei evaluate………………………………………………………………………………………………………….. 
Semnatura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

    Numele si prenumele evaluatorului………………………………………………………………………………………………………...………… 
Functia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Semnatura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…….. 
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    Observatiile persoanei care contrasemneaza: 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza……………………………………………………………………...…...………… 
Functia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Semnatura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…….. 

    Luarea la cunostinta de catre persoana evaluata a fisei de evaluare dupa contrasemnare: 
 Semnatura persoanei evaluate……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                            APROBAT, 
                RECTOR, 

        Prof. Dr. DORU PAMFIL 
  

              ______________________ 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

Imbunătăţirea calităţii actului didactic  
în urma evaluării cadrelor didactice  

de către studenţi 
 

COD PO–55 
 

EDIŢIA : 1 

 

STANDARDE DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 9001:2008 

DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 

 
Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca 

Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei 
 Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control. 

ELABORATĂ VERIFICATĂ VIZATĂ 
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Calităţii (DAC) 
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Prorector ACRU 
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Senatul 
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Presedinte 
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___________________________ ______________________________ ___________________________ 
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1. Scopul procedurii 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
3. Documente de referinţă 
4. Responsabilităţi 
5. Descrierea activităţii 
6. Înregistrări/Documente/Formulare 
7. Diagrama de flux a procesului 
8. Anexe 
 
1. Scopul procedurii 
Scopul procedurii este dezvoltarea unei culturi a calitatii procesului didactic si a competentelor 

profesionale a cadrelor didactice, in urma desfasurarii procesului de evaluare a activitatii didactice de 
catre studenti. 

 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
Procedura se aplica tuturor cadrelor didactice angajate in cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
 
3. Documente de referinţă, definiţii şi presurtări 

3.1. MISMC- Manualul integrat al sistemului de management al calitatii 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; 
3.4. OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (cu modificările şi completările ulterioare) 
3.5. Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei (cu modificările şi completările ulterioare) 
3.6. OUG 102/2006 asigurarea calităţii educaţiei 
3.7. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
  
3.4. Definiţii: 

 
Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi MSMC. 
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin următorii termeni: 

 Document - informaţia împreună cu mediul său suport (SR EN ISO 9000:2006). 
 Sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se 

realizează acestea 
 Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile pot fi 

documentate (scrise) sau nu. 
 Procedură de lucru/operaţională - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a 

unor procese specifice activităţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca 

http://www.usamvcluj.ro/
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 Fişa de evaluare a activităţii didactice de către studenţi – formular tipizat care face referire la: 
conţinutul disciplinei predate, modul de prezentare, respectarea orarului, evaluarea cunoştinţelor, 
precum şi aportul şi calităţile formative ale cadrului didactic de la curs şi lucrări practice. 
 
3.5. Prescurtări: 

 R USAMV Cluj-Napoca – Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
S USAMV Cluj-Napoca – Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
MISMC- Manualul Integrat al Sistemului de Management al Calitǎţii  
PO- Procedura operatională  
PV- Proces Verbal 
FEAD-S – Fisa de evaluare a activităţii didactice de către studenţi 
CACRU – Consiliul pentru Asigurarea Calităţii si Resursa Umană 
DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii 
RACF – Responsabil cu Asigurarea Calităţii pe Facultate 
RACD - Responsabil cu Asigurarea Calităţii pe Departament 
CD- Cadrul Didactic 
 
4. Responsabilităţi 

 4.1. Prorectoratul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană 
 
 După primirea rezultatelor centralizatoare de la fiecare facultate, pentru cadrele didactice care 
predau cursuri/lucrări practice la mai multe programe de studii din diferite departamente(activitate 
asigurată de către RACF), PACRU realizează un centralizator final pentru fiecare cadru didactic, care 
cuprinde rezultatele evaluării studenţilor de la toate disciplinele predate (inclusiv de la facultati diferite). 
 PACRU transmite rezultatele evaluării studenţilor fiecărui cadru didactic evaluat, în format printat 
prin plic sigilat asigurand astfel confidenţialitatea procesului. Distribuirea plicurilor continand rezultatul 
evaluarilor este asigurata de RACF/RACD. Se realizeaza un tabel centralizat la nivel de departament in 
care fiecare cadru didactic care intra in posesia plicului va confirma, prin semnatura, primirea si 
integritatea fizica a plicului. Tabelele cu semnaturi vor fi predate la DAC. 
 De asemenea PACRU are responsabilitatea de a transmite rezultatele evaluării studenţilor pentru 
fiecare cadru didactic evaluat, rectorului universităţii, decanului şi directorului de departament. 
 

4.2. Decanul facultăţii şi directorul de departament 
 
În urma primirii rezultatelor evaluării studenţilor, decanul facultăţii impreună cu directorii de 

departamente au responsabilitatea de a identifica acele aspecte ale procesului didactic care suportă 
îmbunătăţiri (cadre didactice care au obtinut calificative: suficient si insuficient, in procesul de evaluare al 
activităţii didactice de către studenţi). 

http://www.usamvcluj.ro/
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De asemenea au responsabilitatea de a verifica calitatea actului didactic pentru fiecare disciplină 
în parte, pentru toţi anii de studiu ai facultăţilor din cadrul USAMV Cluj – Napoca, în urma realizării 
evaluării activităţii didactice de către studenţi. 

 
 4.3. Cadrul didactic evaluat 
 În urma primirii rezultatelor evaluării studenţilor, cadrul didactic are responsabilitatea de a 
cunoaste opinia studenţilor privind performanţa sa profesională şi morală, iar în cazul în care rezultatele 
evaluării prezintă calificativul: suficient sau insuficient, sa adopte măsuri corective, de îmbunătăţire a 
situaţiilor critice. 
 

 5. Descrierea activităţii 

5.1. Identificarea acelor aspecte ale procesului didactic care suportă îmbunătăţiri. 
Propunerea unor soluţii şi a unor direcţii generale de remediere a problemelor identificate. 

În urma centralizării rezultatelor din fişele de evaluare a activităţii didactice de către studenţi,  s-a 
realizat interpretarea acestora, astfel: 

Pentru punctaj cuprins în intervalul 4-5 = calificativ Foarte bine; ceea ce înseamnă că sunt 
îndeplinite cu success toate criteriile din fişa de evaluare a activităţii didactice de către studenţi. 

Pentru punctaj cuprins în intervalul 3-4 = calificativ Bine; cadrul didactic isi asuma realizarea si 
indeplinirea unui plan de îmbunătăţire a activităţii 

Pentru punctaj cuprins în intervalul 2-3 = calificativ Suficient; decanul si directorul de departament 
convoaca cadrul didactic si ii solicita un plan de imbunatatire a activitatii didactice. I se acorda un timp de 
indeplinire a planului, iar apoi cadrul didactic va face, in fata decanului si a directorului de departament o 
prezentare justificativa a indeplinirii obiectivelor cuprinse in planul propus până la următoarea evaluare a 
studenţilor. 

Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in cauza, cuprinse in fisele 
de evaluare ale activitatii sale didactice de catre studenti. 

Pentru punctaj cuprins în intervalul 1-2 = calificativ Insuficient; se recomandă un plan de măsuri 
care constă în: avertisment scris din partea decanului facultăţii şi participarea la un program de 
consiliere a cadrului didactic în cadrul Departamentului Pedagogic. 

Daca la repetarea evaluării se obţine acelaşi calificativ, se emite o decizie privind sanctionarea 
cu 10% din salar a cadrului didactic pe 3 luni. 

Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in cauza, cuprinse in fisele 
de evaluare ale activitatii sale didactice de catre studenti. 

Aceste masuri se aplica daca cadrul didactic are evaluare facuta de minim ½ din numarul de 
studenti din anul de studiu respectiv si daca punctajul respectiv este obtinut in 2 ani consecutivi. 
 Toate cadrele didactice pot sa solicite consultarea fiselor de evaluare completate de studenti la 
departamentul DAC. Cadrele didactice care doresc sa consulte aceste fise vor face o cerere in scris la 
registratura universitatii. Fisele se vor consulta la sediul DAC. 

http://www.usamvcluj.ro/
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6. Înregistrări/Documente/Formulare 
NR. 

CRT. ÎNREGISTRAREA SUPORT COMPLETEAZĂ LOC 
PĂSTRARE DURATA 

1.  
Plan de măsuri corective privind 

îmbunătăţirea activităţii didactice (în urma 
obţinerii calificativului suficient) 

Formular 
F-PO-55-01 
Format liber  

CD DAC 3 ani 

 
7. Diagrama de flux a procesului de îmbunătăţire a calităţii actului didactic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Anexe 

 8.1. Anexa 1: Formular F-PO-55-01 Plan de măsuri corective privind îmbunătăţirea activităţii 
didactice (în urma obţinerii calificativului suficient)-format liber ales. 

 

Centralizarea rezultatelor finale privind 
evaluarea activităţi didactice de către studenţi 

Punctaj cuprins între 
4-5 = Foarte Bine 

Punctaj cuprins între 
3-4 = Bine 

Punctaj cuprins între 
2-3 = Suficient 

Punctaj cuprins între 
1-2 = Insuficient 

Interpretarea calificativului obţinut 

►Sunt îndeplinite cu 
success toate 

criteriile din fişa de 
evaluare a activităţii 
didactice de către 

studenţi. 

►Cu recomandări de 
îmbunătăţire a 

activităţii 

►Cu recomandări 
pentru îndeplinirea 

unor citerii critice din 
fişa de evaluare a 
activităţii didactice 
de către studenţi 

►Propunerea 
realizării unui plan 

de măsuri corective 
elaborat de către 
cadrul didactic  

►Avertizare scrisă din 
partea decanului 
facultăţii 
►Participarea la un 
program de consiliere 
a cadrului didactic în 
cadrul DPPD 

►sanctionarea cu 
10% din salar a 
cadrului didactic  
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USAMV Cluj-Napoca 
Senat 
Comisia de cercetare 

 
 
 

 
Referat 

al comisiei de cercetare a Senatului 
cu privire la reflectarea activităţii de cercetare în 

Raportul Rectorului pe anul 2012 
 
 

În Raportul Rectorului pe anul 2012 se precizează că activitatea de cercetare 

s-a desfăşurat în condiţiile subfinanţării cronice a activităţii de cercetare, a 

instabilităţii legislative şi a restricţiilor privind resursa umană. 

În fapt, în cursul lunii iunie 2012, în coordonarea Senatului Universităţii s-a 

desfăşurat o şedinţă de analiză cu toţi factorii responsabili, implicaţi în cercetarea 

în cadrul universităţii, şedinţă în care prorectorul cu probleme de cercetare, d-na 

prof.dr. Carmen SOCACIU a prezentat situaţia cercetării din universitate, 

subliniind foarte buna dotare cu aparatură, pregătirea profesională deosebită pentru 

activităţi de cercetare şi inovare a cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, 

dar şi faptul că finanţarea mai mult decât insuficientă face imposibilă desfăşurarea 

în bune condiţii a cercetării, că există pericolul ca unii tineri cercetători instruiţi în 

utilizarea aparaturii de laborator ultraperformante să plece din Universitate din 

lipsa unor perspective asupra dezvoltării ulterioare a activităţii de cercetare. 

În Raport s-a subliniat că în Universitate funcţionează un număr de 18 

laboratoare de cercetare, nouă centre de cercetare, o platformă de cercetare şi cinci 

institute de cercetare. 

Institutul de Ştiinţele Vieţii  funcţionează din anul 2010, Institutul de 

Cercetări Avansate Horticole al Transilvaniei – ICAHT, Institutul de Cercetări 

Agricole şi Biobaza didactică şi de cercetare zootehnică vor fi funcţionale la finele 

anului 2013, iar Institutul de Nutriţie şi Patologie va fi finalizat în anul 2015. 



În Raportul Rectorului s-a subliniat faptul că numărul contractelor de 

cercetare s-a redus în ultimii patru ani: 152 de contracte de cercetare în anul 2009, 

146 contracte în 2010, 94 contracte în 2011 şi numai 60 de contracte în 2012. 

Cea mai drastică reducere s-a înregistrat la contractele de cercetare cu ANCS 

şi CNCSIS, la care de la 128 contracte în anul 2009 s-au redus la 39 contracte în 

2012. Valoric însă, contractele cu ANCS şi CNCSIS au avut în 2012 o pondere 

destul de ridicată din totalul fondurilor pentru cercetare. O pondere importantă au 

avut şi fondurile structurale şi cele provenite de la UE, mai reduse  totuşi în 

comparaţie cu cele din anii 2010 şi 2011. 

Pe ansamblu, finanţarea cercetării în anul 2012 a fost superioară celei din 

anul 2009, la acelaşi nivel cu anul 2010. Rezultatele activităţii publicistice, ca 

urmare a activităţii de cercetare s-au concretizat în anul 2012 într-un număr de 572 

de articole publicate în reviste cotate ISI (119), B+ (430), B (23). Raportul 

Rectorului prezintă şi o analiză comparativă cu Universităţile similare din 

Bucureşti, Timişoara şi Iaşi, subliniindu-se faptul că 46,7 din numărul total al 

articolelor ISI publicate în consorţiu au aparţinut cadrelor didactice din 

universitatea noastră şi că 50% din articole din baza de date SCOPUS (Anelis) sunt 

publicaţii ale USAMV Cluj. 

Apreciem ca Raportul Rectorului a reflectat cu fidelitate activitatea de 

cercetare desfăşurată în Universitate, subliniind principalele rezultate obţinute, dar 

şi reflectând problemele deosebite cu care se confruntă cercetarea din cadrul 

USAMV Cluj-Napoca. 

 

22.04.2012  
 
                                       Comisia de Cercetare a USAMV Cluj-Napoca 

   Vicepreşedinte, 
Prof.dr. Ioan HAŞ 
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TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 
 9.04.2013 – 31.05.2013 

 
 
 
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 
 

1. PESCAR SVETLANA (MICLE) 
2. BUZGĂU COSMINA OCTAVIA (PEREŞ) 
3. RUS LAVINIA (MOLDOVAN) 

 
    
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 

1. MOLDOVAN SIMION MARIAN 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

1. IANCU FLORINA-ALEXANDRA (KRUPACI) 
2. ASZTALOS LUCIA 
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