Anexa 2

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR DIDACTICE
FEBRUARIE 2013
Identificare post scos la concurs
Facultate

Agricultură

Horticultură

Zootehnie si
Biotehnologii

Medicină
Veterinară
Ştiinţa şi
Tehnologia
Alimentelor

Departament

Ştiinţe tehnice şi
ştiinţele solului
I
Cultura plantelor
II
Protecţia mediului şi a
plantelor
III
Horticultură şi
peisagistică
I
Ştiinţe economice
III
Ştiinţe economice
III
Discipline fundamentale
biotehnologii
I
Discipline fundamentale
zootehnie
II
Paraclinici III
Clinici IV
Clinici IV
Ingineria produselor
alimentare
Ingineria produselor
alimentare

Rezultate concurs

Poziţia în
statul de
funcţii

Funcţie
didactică

Numele şi prenumele
candidatului

Aprobare
Senat

I/B/5

Şef lucrări

Marian Ovidiu Marius

Aprobat

II/B/1

Şef lucrări

Berindean Ioana
Virginia

Aprobat

III/B/5

Şef lucrări

Petrescu-Mag Ioan
Valentin

Aprobat

I/B/7

Şef lucrări

Singurean Valentin

Aprobat

III/B/2

Lector

Man Adriana

Aprobat

III/B/3

Lector

Mureşan Iulia

Aprobat

I/B/4

Şef lucrări

Vâtcă Anamaria

Aprobat

II/B/1

Şef lucrări

Pentelescu Ovidiu Nicu

Aprobat

III/B/7
IV/B/5
IV/B/9

Şef lucrări
Şef lucrări
Şef lucrări

Ober Ciprian
Neagu Daniela
Vasiu Aurel

Aprobat
Aprobat
Respins

I/B/14

Şef lucrări

Man Simona

Aprobat

I/B/16

Şef lucrări

Socaci Sonia

Aprobat
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Anexa 3

RC 44
REGULAMENT
PRIVIND STABILIREA TAXELOR
Art.1. În USAMV Cluj Napoca se percep taxe în conformitate cu prevederile legii şi a hotărârilor Senatului
universitar.
Art.2. Cuantumul taxelor ce se percep în USAMV Cluj Napoca se stabileşte
universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie al universităţii.

anual de către Senatul

Art.3. În calculul cuantumului taxelor referitoare la procesul de învăţământ se va ţine cont de cuantumul
alocaţiei bugetare şi de principiul eficienţei economice.
Art.4. La stabilirea cuantumului taxelor referitoare la activităţile administrative se va avea în vedere
acoperirea tuturor cheltuielilor efectuate.
Art.5. Stabilirea cuantumului tuturor taxelor se face fără calcularea oricărei cote de profit.
Art.6. Pentru fiecare taxă în parte va fi elaborată o procedură de calcul, de către structura care solicită
perceperea taxei, procedură ce va fi supusă Consiliului de Administraţie, spre aprobare.
Art.7. Taxele care se achită periodic vor fi percepute cu penalizări de întârziere, în cazul depăşirii termenului
de plată, conform procedurii menţionată la Art. 6.
Art.8. Taxele percepute în USAMV Cluj Napoca vor fi afişate pe Site-ul universităţii.
Art.9. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 18.03.2013.

RECTOR,
Prof.dr. Doru Pamfil

Vizat Oficiul juridic,
Viorel Apostu
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ANEXĂ

HOTĂRÂRE
a Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 18.03.2013 privind validarea taxelor percepute
în cadrul USAMVCN în anul universitar 2013-2014
1. Admitere la facultate:
LICENTA- INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚA
Facultatea

Agricultură

Horticultură

Zootehnie şi
Biotehnologii

Medicină
Veterinară
Stiinta si
Tehnologia
Alimentelor

Specializările
Agricultură
Agricultură (limba franceză)
Montanologie
Biologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industrie alimentară
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură
Horticultură
Peisagistică
Inginerie economică în agricultură
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
Inginerie şi management în industria turismului
Silvicultură
Măsurători terestre şi cadastru
Zootehnie
Piscicultură şi acvacultură
Biotehnologii agricole
Biotehnologii în industria alimentară
Biotehnologii în medicina veterinară
Medicină veterinară
Medicină Veterinară (limba engleză)
Medicină Veterinară (limba franceza)
Controlul şi securitatea produselor alimentare
Tehnologia prelucrării produselor agricole
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare

Taxa de şcolarizare
(lei)
3.000
3.000 euro
3.000
3.000

Taxe de
admitere (lei)
90
90
90
90

3.000

90

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.800
4.500 euro
4.500 euro
3.000

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
120
120
120
120
90
90
90

3.000
3.000
3.000

LICENTA – ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (FR)
Facultatea

Agricultură

Horticultură
Zootehnie şi
Biotehnologii
Stiinta si
Tehnologia
Alimentelor

Specializările
Agricultură
Agricultură (extensia Viterbo)
Montanologie
Biologie
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură
Horticultură
Horticultură (extensia Viterbo)
Inginerie economică în agricultură
Zootehnie
Zootehnie (extensia Viterbo)
Tehnologia prelucrării produselor agricole

Taxa de şcolarizare
(lei)
2.500
550 euro
2.500
2.500
2.500
2.500
550 euro
2.500
2.500
550 euro

Taxe de
admitere (lei)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

2.500

90
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MASTER – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENTA
Specializările

Facultatea

Agricultură

Horticultură

Zootehnie şi
Biotehnologii
Stiinta si
Tehnologia
Alimentelor

Agricultură organică
Managementul resurselor naturale şi agroturistice
Dezvoltare rurală
Biologia agroecosistemelor
Protecţia plantelor
Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentelor-lb franceza
Protecţia sistemelor naturale şi antropice
Managementul producţiei horticole în climat controlat
Ştiinţe horticole
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
Biodiversitate şi bioconservare
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate
Managementul ecosistemelor forestiere
Agribusiness
Economie agroalimentară
Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
Managementul calităţii produselor de origine animalieră
Biotehnologii aplicate
Managementul calităţii alimentelor( in limba engleza-Food quality management)
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

Taxa de
şcolarizare
(lei)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Taxe de
admitere
(lei)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

MASTER – ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (FR)
Specializările

Facultatea
Agricultură
Horticultură

Protecţia plantelor (FR)
Managementul producţiei horticole în climat controlat (FR)

2. Transferări
3. Reînmatriculări
4. Repetarea examenului de licenţă
5. Repetarea examenului de absolvire
6. Recuperarea unor activităţi practice
- absenţe nemotivate lucrări practice
- restanţe examen 3,4
- rereexaminări, examene creditate
- examene de diferenţă
7. Eliberare de duplicate (acte de studii)
8. Atestat de limba pentru masterat, doctorat
9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă
10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate
11. Taxă Doctorat cu frecvenţă
12. Taxă susţinere publică doctorat
13. Taxă reînmatriculare la doctorat
14. Eliberarea carnetului de student (duplicat)
15. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat)
16. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat)
17. Admitere la doctorat – taxa de înscriere
18. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic

Taxa de
şcolarizare
(lei)
3.000
3.000

Taxe de
admitere
(lei)
90
90

200
500
200
100
10 /oră fizică
100
200
100
150
70
20
700
Medicină Veterinară: 8.000
Agronomie: 8.000
Horticultură: 8.000
Zootehnie: 8.000
Biotehnologii: 8.000
2.200
1.500
15
15
15
120
Nivel I: 700
3

19. Programe analitice eliberate la cerere/fişa disciplinei
20. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an
21. Taxă de înmatriculare (la începutul anului)
22. Taxă procesare dosare pentru examene de definitivat şi gradul II
23. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională
24. Taxă procesare dosar pentru străini
25. Taxă competenţă lingvistică pentru străini
26. Taxă pentru eliberare documente şcolare în limbi de circulaţie
internaţională(engleză)

-

Nivel II: 900
200
120
20
150
150-300
30 euro
250 euro
20 lei/pagina

Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o
reducere de 10%.
Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se
reduce cu 50%.
Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi
la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.
Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii o singură dată și numai la programele
de studiu de licență in limba română.

RECTOR
Prof.dr. Doru Pamfil
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Anexa 4
APROBAT,
RECTOR,
Prof. Dr. DORU PAMFIL
______________________

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PENTRU CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE

COD PO– .......
EDIŢIA : 1-a

STANDARDE DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 9001:2008
DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1
ELABORATĂ

VERIFICATĂ

Președintele comisiei de etică a
Senatului
Prof. dr. Oana Liviu
.................................................

SENATUL USAMV CLUJ-NAPOCA
Preşedinte Senat
Prof. Dr. Mărghitaş Liviu Alexandru

___________________________

______________________________

VIZATĂ
SENATUL
USAMV CLUJ-NAPOCA
Preşedinte Senat
Prof. Dr. Mărghitaş Liviu
Alexandru
___________________________

VALABILĂ DIN DATA DE _______________________________

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.
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INDICATORUL REVIZIILOR
Nr.
crt.

Ediţia/
revizia/ data

1.

Ed.1 Rev.0/
..... .03.2012

Conţinut sumar sau
identificare
modificare/analiză
Elaborare procedură
operationala
PO–... Ed.1

Rev.0/ ..... .03.2012

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţie, nume, prenume şi semnătură
.....Președintele comisiei
de etică
Prof. Dr.
Oana Liviu

SENATUL
USAMV CLUJNAPOCA
Preşedinte Senat
Prof. Dr.
Mărghitaş Liviu
Alexandru

SENATUL
USAMV CLUJNAPOCA
Preşedinte
Senat
Prof. Dr.
Mărghitaş Liviu
Alexandru

Cod F-PS-01-03, ed.2 rev. 1
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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
Cunoașterea de către toți membri comunității academice a principiilor de morală și etică
specificate în Codul de Etică și Deontologie Universitară al USAMVCN, în scopul formării și menținerii
unui mediu universitar bazat pe competență, competiție și cooperare, la evaluarea transparentă și
corectă a studenților, personalului didactic și de cercetare, personalului didactic auxiliar și personalului
administrativ.
Codul de Etică și Deontologie Universitară are în principal următoarele scopuri: apărarea
dreptului fundamental la educație de calitate; respectarea obligațiilor profesionale ale membrilor
comunității academice; apărarea demnității și a prestigiului învățământului universitar românesc și a l
Universității.
2. Domeniul de aplicare al procedurii
Procedura se aplică în cadrul USAMVCN.
Comisia de etică universitară are următoarele atribuţiuni:
- elaborează Codul de etică universitară, care funcţionează ca un contract moral între cadrele
didactice, studenţi şi personalul administrativ, contribuind la formarea unui climat universitar corect şi
responsabil şi la creşterea prestigiului universităţii;
- se preocupă de aducerea la cunoştinţă a prevederilor codului de etică şi a regulamentului
comisiei (RC 26);
- verifică dacă fiecare persoană angajată din universitate a semnat luarea la cunoştinţă de
prevederile codului de etică;
- analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară pe baza sesizărilor sau prin
autosesizare, conform Codului de etică universitară;
- păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării;
- efectuează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date suficiente şi concludente cu
privire la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
- decizii pe baza investigaţiilor şi audierilor efectuate, a probelor colectate şi cu motivarea
detaliată a hotărârii luate, cu majoritate de voturi ale membrilor comisiei;
- comunică raportul de caz şi face recomandări sau propune sancţiunile care se impun,
Consiliului de Administraţie;
- elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare, care va fi prezentat
Rectorului şi Senatului universitar pentru întocmirea raportului privind starea universităţii;
- notifică de urgenţă instituţiile statului cazurile care fac obiectul cercetării penale şi pune la
dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţin cu privire la cazurile respective;
2
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- sub incidenţa Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în interiorul universităţii şi
campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestuia în măsura în care implică membrii
propriei comunităţi universi tare şi a personalului aferent.
Sesizările/reclamaţiile şi analizarea cazurilor
Comisia de etică universitară soluţionează numai reclamaţiile făcute în scris care se referă la
angajaţii universităţii. Comisia de etică nu se autose sizează, şi nu ia în considerare reclamaţiile
anonime.
Pentru primirea sesizări lor sau reclamaţi ilor se procedează după cum urmează:
- sesizările sau reclamaţiile se depun în termen de cel mult trei luni de la evenimentele care
constituie subiectul acestora;
- nu se acceptă reclamaţii din partea altor persoane decât a celor direct afectate;
- sesizările pot aparţine oricărei persoane, membru în comunitatea academică sau altor persoane
din afara universităţii, dar care fac referiri la membri din comunitatea noastră academică;
- sesizările sau reclamaţiile se primesc în plic închis, şi sunt luate în evidenţă de secretarul
acesteia, după înregistrarea la Registratura universităţii;
- plicurile închise se deschid numai de către preşedintele Comisiei sau de către un membru
delegat al acestuia;
- decizia cu privire la validitatea sesizării sau a reclamaţiei depuse, respectiv la demararea
analizei cazului, împreună cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat în termen
de maximum 30 de zile de la depunere;
- sesizările sau reclamaţiile făcute se formulează în scris şi trebuie să conţină cât mai multe date
relevante privind identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii
cuzate de abatere, acţiunile imputate, locul şi data înfăptuirii acestora, eventualii martori, precum şi alte
informaţii considerate relevante (a se vedea modelul de reclamaţie din anexă).
Notificarea părţii care face subiectul sesizării sau reclamaţiei se face astfel:
- pe parcursul investigării cazului, partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării sau
reclamaţiei, în scopul de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. În notificarea adresată
părţii reclamate, Comisia va preciza conţinutul sesizării sau reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi o
va invita pe aceasta să-şi exprime eventualele obiecţii cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de a
judeca respectivul caz (conflicte de interese etc.);
- lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a reclamatului/ei nu vor împiedica
derularea procedurilor ulterioare;
- în cazul în care partea reclamată recunoaşte faptele care i-au fost imputate în sesizare sau
reclamaţie, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizării sau reclamaţiei şi poziţiei scrise a părţii
reclamate.
Investigarea cazului; colectarea datelor; audierea părţilor
Pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care acestea constituie abateri sau
acte discutabile în sensul Codului de etică, Comisia va desfăşura o investigaţie, inclusiv prin
intervievarea martorilor, audierea şi, dacă este necesar şi dacă partea vătămată îşi dă consimţământul,
confruntarea părţilor.
Audierea părţilor
După colectarea informaţiilor relevante, Comisia va solicita audierea separată a fiecăreia dintre
părţi pentru a comunica informaţiile obţinute în urma investigaţiilor, pentru a le verifica şi pentru a obţine
3
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poziţia părţilor cu privire la acestea. În cazul în care întrevederea nu este posibilă, Consiliul va comunica
informaţiile în scris şi va solicita părţilor o poziţie scrisă.
Confruntarea părţilor
După audierea separată a părţilor, Comisia poate propune confruntarea directă a acestora.
Confruntarea părţilor are loc numai dacă se obţine consimţământul părţii vătămateşi încazul în care se
consideră că aceasta este necesară pentru evoluţia analizei cazului respectiv.
Raportul Comisiei
Comisia va întocmi Raportul de caz, pe baza datelor colectateşi a audierilor/confruntării părţilor,
în decursul uniei perioade de maximum 60 de zile de la data acceptării formale a începerii investigării
cazului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.
Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la naturaşi veridicitatea faptelorimputateşi a
altor fapte relevante. Constatarea va fi motivată pe baza probelor obţinute de Comisie în urma
investigaţiilor şi audierilor. Pe baza acesteia, Comisia va lua o decizie cu privire la măsura în care faptele
imputate constituie sau nu o încălcare a Codului de etică.
În cazul în care Comisia găseşte o încălcare a Codului de etică, va înainta un raport final de caz
părţilor, precum şi organismelor cu prerogative să aplice sancţiunile indicate de acesta. Încazul în care
Comisia consideră că natura problemei permite sau necesită concilierea între părţi,pe cale amiabilă, iar
încălcarea eticii academice este minoră (de exemplu, neglijenţe minore,lipsa de amabilitate sau
impoliteţea etc.), această soluţie va fi propusă părţilor.
Recurs
Reclamantul şi reclamatul pot contesta deciziile Comisiei, în termen de maximum 15 de zile de la
comunicarea acestora Consiliului de Administraţie.
Hotărârile Consiliului de Administraţie pot fi contestate în recurs la Consiliul ministerial MECTS
de etică.
Comisia va acorda organismelor care analizează recursul tot sprijinul său, inclusiv prin punerea
la dispoziţie a raportului, a documentelor în baza cărora acesta a fost întocmit şi a oricăror alte
documente relevante aflate în posesia sa.
Constatarea sancţiunilor rezultate ca urmare a hotărârilor Comisiei de etică universitară poate fi
făcută în cadrul Comisiei de etică deontologie profesională a MECTS.
Drepturile reclamantului sunt următoarele:
- de a beneficia de confidenţialitate;
- de a fi consiliat/ă cu privire la depunerea unei sesizări / reclamaţii corect întocmite;
- de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea / reclamaţia depusă;
- de a apare în faţa Comisiei, însoţit, dacă doreşte, de un reprezentant;
- de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare la caz;
- de a primi o copie după raportul finalizat înainte ca acesta să fie înaintat conducerii universităţii
și a depune o opinie scrisă;
- de a face recurs la decizia Comisiei sau la decizia Consiliului de Administraţie.
Drepturile părţii reclamate
- de a apare în faţa Comisiei, însoţit, dacă doreşte, de un reprezentant;
- de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Consiliului privitoare la caz;
- de a primi o copie după raportul finalizat înainte ca acesta să fie înaintat conducerii-universităţii,
şi a depune o opinie scrisă;
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- de a face recurs la decizia Comisiei sau la decizia Consiliului de Administraţie.
Arhiva Comisiei
Secretarul Comisiei este responsabil cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz, fie
că acestea au fost soluţionate sau nu.
Comisia va păstra dosarele pe durată nedeterminată, într-un spaţiu adecvat pus la dispoziţia
acestuia de conducerea instituţiei de învăţământ superior.
Conflicte de interese
În cazul în care partea reclamantă sau partea reclamată solicită excluderea unui membru al
Comisiei de la anchetarea cazului în baza unui conflict de interese, acesta urmează să se retragă de la
investigarea sesizării sau reclamaţiei. În caz contrar, Comisia va decide prin vot, cu majoritate simplă, cu
privire la capacitatea acestuia de a judeca şi ancheta cazul. În situaţia recuzării, membrul Comisiei
recuzat nu va participa la echipa de caz si la votarea raportului de caz.
Comisia de etică universitară consideră ca abateri grave de la activitatea didactică universitară şi
buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi care trebuiesc sancţionate cu fermitate, conform legislaţiei în
vigoare şi prezentului cod, următoarele:
a. plagierea rezultatelor sau publicaţiile altor autori;
b. confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c. introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;
d. incompatibilitate nedeclarată;
e. conflictul de interese;
f. hărţuirea definită conform codului de etică.
Codul de etică stabileşte şi alte abateri care necesită a fi sancţionate.
Sancţiunile care se pot propune şi aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului
auxiliar de către Comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de
la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:
a. avertisment scris;
b. diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de
îndrumare şi de control;
c. suspendarea pe o perioadă determinată de timp a dreptului de înscriere la concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca
membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d. destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Sancţiunile ce se pot aplica studenţilor, studenţilor doctoranzi sau postdoctoranzi care încalcă
etica universitară sunt următoarele:
a. avertisment scris;
b. exmatricularea;
c. alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică universitară
Sancţiunile stabilite de Comisia de etică universitară sunt puse în aplicare de către Rector sau
decan, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.
Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică
acestuia rezultatul procedurilor după încheierea acestora.
Hotărârile Comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii.
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Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea revine universităţii.
3. Documente de referinţă, definiţii şi prescurtări
3.1. MSMC- Manualul 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. RC 26 - Regulamentul Comisiei de etică universitară
3.5. RC 47 - Codul de etică universitară
3.6. 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).
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
ETC ………………………………………………..
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
MSMC- Manualul Sistemului pemtru Managementul Calitǎţii
FAADC – Fişă Autoevaluare Activitate Didactică A şi B
PO- Procedura operatională
PV- Proces Verbal
P.S. – Președinte Senat
USAMVCN – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Etc ………………..
………………………
………………………….
………………………….
…………………………….
4. Responsabilităţi

5. Descrierea activităţii

6. Înregistrări/Documente/Formulare
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NR.
CRT.

ÎNREGISTRAREA

SUPORT

COMPLETEAZĂ

EDIŢIE: 1

LOC
PĂSTRARE

DURATA

1.

Formular
F-PO-……………..

3 ani

2.

Formular
F-PO-…………….

3 ani

3.
4.

Formular
F-PO-…………….
Formular
F-PO-…………….

3 ani
3 ani

7. Diagrama de flux a procesului de evaluare a activităţii didactice şi de cercetare
Sesizările sau reclamațiile se depun în termen de cel mult 3 luni de la evenimentele care
constituie subiectul acestora, doar de către persoanele direct afectate
Sesizările sunt înregistrate la Registratura Universității, fiind
plasate într-un plic închis

Plicul se deschide de către Președintele Comisiei de Etică
În termen de maxim 30 de zile de la depunere, se comunică
persoanei reclamante validitatea sesizării depuse, demararea
analizei cazului, împreună cu motivația acestei decizii
Partea reclamată va fi informată și i se va cere în scris poziția vis-avis de faptele imputate
Investigarea cazului, prin colectarea datelor, audierea părților,
confruntarea părților în cazul în care, partea vătămată își dă
consimțământul
Întocmirea raportului de caz, pe baza datelor colectate și a audierilor/ confruntării
părților, în decursul unei perioade de maxim 60 de zile de la data acceptării formale a
începeri investigării cazului, cu excepția situațiilor de urgență
Informarea în scris a părților cu privire la decizia Comisiei de Etică

Reclamantul și/sau reclamatul pot contesta deciziile comisiei în maximum 15 zile de
la comunicarea acestora

Aplicarea eventualelor sancțiuni de către forurile abilitate în acest sens
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8. Anexe
8.1. Anexa 1: Formular F-PO- ……………………………………
8.2. Anexa 2: Formular F-PO- ……………………………………
8.3. Anexa 3: Formular F-PO- ……………………………………
8.4. Anexa 4: Formular F-PO- …………………………………….

În continuare se introduc modelele de anexe conform punctului 8. Anexe
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Anexa 8

REGULAMENT PRIVIND ÎNFIINŢAREA SPIN OFF-URILOR ÎN CADRUL
UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJNAPOCA

CAPITOLUL 1. - Scop şi definiţii
Art. 1. Scop. Prezentul regulament stabileşte metodologia unitară, drepturile şi responsabilităţile
USAMVCN privind susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de spin-off-uri de către angajaţii din cadrul
USAMVCN, în vederea:
a) Valorificării sub formă de produse, tehnologii şi servicii noi a rezultatelor obţinute de
către USAMVCN în activitatea de cercetare;
b) Dezvoltării perspectivelor şi aptitudinilor antreprenoriale ale salariaţilor din cercetaredezvoltare;
c) Menţinerea, dezvoltarea şi extinderea reţelei de contacte de specialitate cu accent asupra
întreprinderilor mici şi mijlocii;
d) Transferului anumitor activităţi de cercetare - dezvoltare şi a bunelor practici dinspre
USAMVCN către societăţile comerciale;
e) Identificării şi dezvoltării de noi domenii de cercetare în cadrul unităţilor de cercetaredezvoltare din USAMVCN;
f) Transferului cunoştinţelor referitoare la cerinţele şi tendinţele de evoluţie a pieţei şi la
modalităţile practice de valorificare a rezultatelor cercetării dinspre societăţile comerciale
către institutele şi centrele de cercetare ale USAMVCN, cu diversificarea activităţilor de
cercetare a acestora;
1

g) Orientarea activităţilor de cercetare - dezvoltare către satisfacerea necesităţilor imediate
ale agenţilor economici;
h) Crearea de noi locuri de muncă în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;
i) Constituirea agenţilor economici orientaţi către produse de înaltă tehnologie şi către
produse cu valoare adăugată mare.
Art. 2. Definiţii
2.1. Prin "spin-off" se defineşte o întreprindere a cărei activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea
rezultatelor activităţii de cercetare dezvoltate din cadrul unei universităţi sau institut de cercetare.
2.2 Spin-off –ul este un operator economic cu personalitate juridică, supus reglementărilor
referitoare la societăţile comerciale, a căror activitate este orientată spre valorificarea cunoştinţelor
ştiinţifice, rezultatelor cercetării, tehnologiilor sau inovaţiilor din cadrul USAMVCN şi la care
aceasta poate să participe în conformitate cu Carta USAMVCN şi regulamentul RC 15.
CAPITOLUL 2. – Dispoziţii generale
Art. 3. In conformitate cu legislaţia naţională, Carta USAMCN şi Regulamentul RC 15,
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară poate dezvolta parteneriate de afaceri
având ca scop înfiinţarea de spin- off-uri şi sprijină dezvoltarea acestora.
Art. 4 . Prezentul regulament are la baza urmatoarele dispoziţii legale:
-

Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

-

Hotărârea Guvernului nr.406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice
privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora.

-

Legea Nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicată, privind societăţile comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare.

-

Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 (republicată), privind brevetele de invenţie;

-

Legea nr. 88/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;

-

Legea nr. 255/1998 privind noile soiuri de plante (republicată);

-

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
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-

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare

-

Norma ANCS nr.9685/2008 privind înfiinţarea şi dezvoltarea de SPIN - OFF - uri de
către personalul de cercetare din cadrul unităţilor de cercetare – dezvoltare

-

H.G. nr. 290 din 2 martie 2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării
reţelei naţionale de incubatoare de afaceri.

CAPITOLUL 3. – Modul de înfiinţare a spin-off-urilor în cadrul USAMV Cluj Napoca
Art. 5. USAMVCN asigură angajaţilor interesaţi de înfiinţarea unui spin-off modalităţi de asistenţă
juridică şi administrativă. Solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate din prezentul
regulament.
Art. 6. Obiectul de activitate şi activităţile desfăşurate de spin-off-uri sunt corelate cu obiectivele de
cercetare-dezvoltare-inovare ale USAMVCN.
Art. 7. Un spin-off trebuie să dezvolte şi să valorifice un produs sau o tehnologie nouă, inovativă.
Art. 8. Susţinerea spin-off-urilor se face pe baza unui plan de afaceri bine definit, care include un
plan operaţional, un plan de marketing şi un plan financiar.
Art. 9. USAMVCN participă ca asociat/acţionar în cadrul unui spin-off prin contribuţie financiară
directă sau prin echivalarea elementelor de proprietate intelectuală ca aport la capitalul social. In
schimbul contribuţiei, USAMVCN beneficiază de cotă parte din profit conform legii.
Art. 10. USAMVCN nu poate deţine majoritatea drepturilor de vot în schimbul contribuţiei sale.
Art. 11. In situaţia în care asociaţii sau acţionarii vând participarea la spin-off, aceasta se poate face
numai către persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate din prezentul regulament.
Art. 12. Fiecare participare a USAMVCN într-un spin-off trebuie aprobată de Consiliul de
Administraţie şi Senatul USAMVCN.
Art. 13 USAMVCN poate oferii servicii de consultanţă şi iniţiere, asistenţă juridică şi resurse
umane, gratuit sau contra cost, în funcţie de specificul şi amploarea serviciilor solicitate.
CAPITOLUL 4. Sprijinirea spin-off-urilor de către USAMV Cluj Napoca
Art. 14 Sprijinirea spin-off-urilor de către USAMV Cluj Napoca presupune respectarea
următoarelor condiţii de către aceasta:
3

a. Asigură o locaţie adecvată derulării activităţii, în funcţie de specificul spin-off-ului.
b. Echipamentele, instalaţiile şi aparatura de cercetare a universităţii pot fi utilizate în baza unor
contracte de exploatare.
c. Percepe taxe pentru închirierea locaţiei, echipamentelor şi încasează redevenţa anuală pentru
dreptul de proprietate intelectuală.
d. La cererea spin-off-ului pot fi oferite forme de sprijin pentru derularea activităţilor financiarcontabile şi de resurse umane prin intermediul structurilor specializate ale universităţii sau forme
scheme de sprijin pentru promovarea afacerii (asigurare spaţii pentru organizarea întâlnirilor de
afaceri, organizarea de workshop-uri, pagina pe serverul universităţii);
e. In relaţiile financiare, universitatea poate acorda facilităţi spin-off-ul prin scutirea, amânarea sau
diminuarea achitării obligaţiilor financiare (redevenţă, chirie,etc), pentru o perioada de maxim 612 luni de la iniţierea activităţii.
CAPITOLUL 5. Structura de aprobare
Art. 15 USAMVCN deleagă Consiliul Cercetării Stiinţifice cu analiza dosarele depuse din partea
iniţiatorilor de spin-off-uri şi analizează condiţiile de colaborare.
Art. 16 In cadrul acestei analize, acolo unde consideră necesar, Consiliul Cercetării Stiinţifice va
solicita avizul compartimentului juridic şi financiar.
Art. 17 Pe baza avizului favorabil, propunerea de înfiinţare a unui spin-off se supune spre aprobare
Consiliului de Administraţie şi Senatului USAMVCN, conform art. 12.
CAPITOLUL 6. Condiţiile necesare aprobării unui proiect
Art. 18 Persoanele care solicită înfiinţarea spin-off-ului trebuie să aibă sau să fi avut o colaborare de
minimum 1 an cu universitatea (angajaţi ai universităţii pe o perioadă determinată sau
nedeterminată, doctoranzi, postdoctoranzi).
Art. 19 Solicitantul va depune un Dosar, care va cuprinde următoarele:
a) Planul de afaceri
b) Propunerea de statut şi contract de asociere pentru înfiinţarea spin-off-lui
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c) Propunerea de contract care se incheie între spin-off şi universitate, cu menţionarea
locatiilor, infrastructurii de cercetare şi a personalului universităţii care urmează să fie
implicat in proiect, redevenţa anuală, chiria, etc.
Art. 20 Domeniile de activitate propuse trebuie să fie clare în ceea ce priveşte tipul şi profilul
afacerii spin-off -ului. Documentele trebuie să demonstreze valoare adaugată ridicată a activităţii
productive şi inovative, care va include şi activităţi de cercetare-dezvoltare.
Art. 21 După aprobarea propunerii de către Consisiul de Administraţie şi Senat se delegă Oficiul
Juridic cu demersurile din partea universităţii pentru înfiinţarea spin-off-lui.
Art. 22

După înfiinţarea spin-off-lui, USAMVCN încheie cu reprezentantul legal contractele

necesare funcţionării, in forma aprobată de Consiliul de Administraţie şi Senat.
CAPITOLUL 7. Evaluarea şi negocierea drepturilor de proprietate intelectuală
Art. 23 Consiliul Cercetării va stabili metoda de evaluare a drepturilor de proprietate intelectuală
conform prevedererilor legale în vigoare.
Art. 24 Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală ale USAMV Cluj Napoca se va face
printr-un contract de cesiune prin care spin-off-ul se obligă să-i plateasca universităţii o redevenţă
anuală, stabilită de comun acord, în condiţiile legii.
CAPITOLUL 8. Contractul cu USAMV Cluj Napoca

Art. 25 Costurile ce decurg direct din executarea contractului, care sunt legate de utilizarea
locaţiilor, infrastructurii de cercetare, serviciilor administrative sau personalului universităţii revin în
sarcina spin-off-lui.
Art. 26 In cazul în care activitatea de cercetare desfăşurată de spin-off conduce la obţinerea de
brevete de invenţii sau alte drepturi de proprietate intelectuală, contractul cu USAMVCN va conţine
o clauză de repartizare a cheltuielilor, a veniturilor sau a drepturilor de proprietate intelectuală în
funcţie de aportul fiecărei părţi.
Art. 27 Sediul social al spin-off-ului nu poate fi stabilit în locaţii care aparţin USAMVCN.
Art. 28 Contractul de închiriere pentru spaţii şi echipamente va fi încheiat pe o perioadă de minim 2
ani de zile cu posibilitatea de renegociere a prelungirii ramânerii în spaţiile universităţii.

5

CAPITOLUL 9. Monitorizare şi implementare
Art. 29 Veniturile obţinute prin participarea în spin-off, după deducerea cheltuielilor, vor fi puse la
dispoziţia USAMVCN. O cotă parte din venituri vor revenii Facultăţii cu implementarea activităţii
spin-off-lui.
Art. 30 Spin-off-ul trebuie să prezinte un raport anual de activitate, documentele economicofinanciare precum şi planul operaţional pentru anul următor. Raportul anual se depune până la data
de 31 ianuarie a anului următor la Departamentul de Cercetare Inovare şi Transfer Tehnologic.
Art. 31 Raportul anual de activitate se supune analizei Consiliului Cercetării care recomandă
Consiului de Administraţie continuarea sau încheierea colaborării universităţii cu spin-off-ul.
CAPITOLUL 10. Condiţiile de încheiere a colaborării
Art. 32 Colaborarea universităţii cu spin-off-ul se încheie prin acordul părţilor sau la cererea uneia
dintre părţi cu respectarea clauzelor contractuale.

Rector,

Prof.univ.dr. Doru Pamfil

Vizat Oficiul Juridic,

Viorel Apostu
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Anexa 11

