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Şedinţa de Senat din data de 28 aprilie 2016 a avut următoarea ordine de zi:

1. Planul strategic instituţional 2016 - 2020;
2. Metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de Director al Institutului de Ştiinţele

Vieţii "Regele Mihai I al României";
3. Metodologia de concurs pentru postul de Director al Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj 

Napoca;
4. Componenţa Comisiei de Etică pe universitate;
5. Modificările la Comisiile de admitere pe anul 2016 de la Facultăţile de Agricultură, Horticultură,

Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor;
6. Comisia de avizare a proiectelor şi granturilor de cercetare pe universitate;
7. Comisia pentru postul de arhivist (bibliotecar-arhivist) cu studii superioare de specialitate pe

perioadă nedetenninată, cu program de lucru 8 ore/zi, în cadrul Direcţiei Secretariate.
8. Numirea d-nei lector dr. Ioana Roman în funcţia de Director DPPD din cadrul USAMV Cluj 

Napoca;
9. Numirea d-nei conf.dr. Viorica Coşier în funcţia de director/responsabil al Departamentului pentru

Asigurarea Calităţii din cadrul USAMV Cluj - Napoca;
10. Exmatricularea a 8 doctoranzi de la fonna de învăţământ fără frecvenţă pentru neîndeplinirea

obligaţiilor contractuale;
11. Acordarea de măsuri compensatorii prin puncte, potrivit prevederilor cap. III din Legea nr.

165/2013, pentru cota de 2/6 parte din construcţiile demolate cu suprafaţa de 173 mp. în favoarea
moştenitorilor notificatorilor Boţoc Romulus şi Ghiorghiu Ana, potrivit Referatului Comisiei
pentru aplicarea legii nr. 10/2001 a Municipiului C1uj-Napoca, nr. 10724/3/2002 din 9.02.2016, la
fila nr. 6 din dosarul nr. 3070 .

12. Diverse.
12.1. Programul şedinţelor ordinare ale Senatului universitar 2016
12.2. Solicitare de asociere din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

După discutarea punctelor de pe ordinea de zi, membrii senatori au votat următoarele:

'W "HOTARARI

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Planul strategic instituţional 2016 - 2020 (Anexa 1).

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi Metodologia de desfăşurare a concursului pentru

funcţia de Director al Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

(Anexa 2).
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3. Se amână aprobarea Metodologiei de desfăşurare a concursului pentru funcţia de

Director al Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj - Napoca până la exprimarea unui

punct de vedere al Biroului de Resurse Umane referitor la prevederile art. 6 (2) din HG

881/2015, corelate cu prevederile din proiectul Metodologiei propuse (Anexa 3).

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi Componenţa Comisiei de Etică pe universitate

(Anexa 4).

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi Modificările la Comisiile de admitere pe anul 2016

de la Facu1tăţile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi

Tehnologia Alimentelor (Anexa 5).

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi componenţa Comisiei de avizare a proiectelor şi

granturilor de cercetare pe universitate:

Preşedinte: Şef lucr.dr. Dan Vodnar

Membrii: Conf.dr. Antonia Odagiu, Prof.dr. Mirela Cordea, Conf. dr. Andrea Bunea,

Prof.dr. Sanda Andrei, Şef lucr.dr. Sonia Socaci.

7. Se aprobă cu unanimitate de voturi Comisia de concurs pentru postul de arhivist

(bibliotecar-arhivist) cu studii superioare de specialitate pe perioadă nedetenninată, cu

program de lucru 8 orelzi, în cadrul Direcţiei Secretariate (Anexa 6).

8. Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea doamnei Lector dr. Ioana Roman în funcţia

de Director DPPD din cadrul USAMV Cluj - Napoca.

9. Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea doamnei Conf.dr. Viorica Coşier în funcţia

de responsabil al Departamentului pentru Asigurarea Calităţii din cadrul USAMV Cluj

- Napoca (Anexa 7).

10. Se aprobă cu unanimitate de voturi exmatricularea a 8 doctoranzi de la forma de

învăţământ fără frecvenţă pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale (Anexa 8).

Il. Se aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea spre analiză către Comisia

administrativă, de patrimoniu şi management financiar a Senatului USAMV a

propunerii de acordare de măsuri compensatorii prin puncte, potrivit prevederilor cap.

III din Legea nr. 165/2013, pentru cota de 2/6 parte din construcţiile demolate cu

suprafaţa de 173 mp. în favoarea moştenitorilor notificatorilor Boţoc Romulus şi

Ghiorghiu Ana, potrivit Referatului Comisiei pentru aplicarea legii nr. 10/2001 a

Municipiului Cluj-Napoca, nr. 10724/3/2002 din 9.02.2016, la fila nr. 6 din dosarul nr.

3070 (Anexa 9).
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12. Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea de aSOCIere din partea Primăriei

Municipiului Cluj-Napoca, urmând ca să fie supuse spre aprobarea Senatului USAMV

Cluj-Napoca şi condiţiile de asociere (Anexa 10).

13. Se aprobă cu unanimitate de voturi Programul şedinţelor ordinare ale Senatului

universitar pentru anul 2016 (Anexa Il).

14. Se aprobă cu unanimitate de voturi înregistrarea şedinţelor Senatului USAMV Cluj

Napoca, confonn unei proceduri ulterioare. Direcţia Generală Administrativă va oferi

infonnaţiile şi sprijinul necesar înregistrării, inclusiv prin sistemul existent.

PREŞEDINTE SENAT
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ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRIIŞTIINŢIFICE
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PLAN STRATEGIC INSTITUTIONAL
2016 - 2020

In conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 112011 şi a Cartei, Universitatea de Ştiinţe

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca elaborează şi adoptă Planul Strategic pentru perioada
2016 - 2020.

Planul strategic are la baza Planul Managerial al Rectorului şi a fost elaborat prin consultarea
membrilor Consiliului de Administraţie. Planul strategic devine parte componentă a Contractul de
Management semnat cu Senatul Universităţii şi va fi completat şi adaptat situaţiilor concrete prin planurile
operaţionale anuale.

1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA UNIVERSITĂŢII

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca are ca miSIUne
principală, conform Cartei, formarea profesională de nivel universitar şi producerea de cunoaştere prin
cercetare ştiinţifică şi inovare. USAMVCN este o instituţie de învăţământ superior de cercetare avansată

şi educaţie care se adaptează permanent cerinţelor regionale, naţionale şi europene în privinţa educaţiei,

cercetării, inovării şi transferului tehnologic în domeniile specifice ştiinţelor vieţii, asumate prin
programele de studii şi de cercetare.

Universitatea promovează excelenţa în învăţământ, cercetare şi inovare, prin formare academică

universitară şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori
universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Universitatea promovează conceptul potrivit căruia valorile cunoaşterii sunt universale, iar
educaţia şi cercetarea presupun evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi libertate în
exprimarea opiniilor, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi respectul
faţă de mediu şi faţă de tot ce este viu.

Prin calitatea serviciilor oferite, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale
acesteia, universitatea îşi propune fie în continuare un pol de excelenţă şi să contribuie la dezvoltarea
tehnologică, culturală, socială şi economică locală, regională, naţională şi europeană.

2. OBIECTIVE STRATEGICE şi DIRECTII DE ACTIUNE SPECIFICE

2.1. Managementul universităţii

Universitatea adoptă principiile de management orientat spre performanţă şi de stimulare a
iniţiativei:

~ Dezvoltarea managementului de tip antreprenorial;

~ Adoptarea unei politică bugetară care să pună mai bine în valoare eforturile individuale şi

colective ale corpului academic;

~ Descentralizarea treptată a actului decizional şi de conducere, la nivel de departamente ŞI

facultăţi, cu creşterea autorităţii şi a responsabilităţii colectivelor de cadre didactice ŞI

cercetători;

~ Stimularea iniţiativelor personale sau colective care pot atrage resursele financiare necesare
dezvoltării instituţionale, inclusiv retribuirii salariale suplimentare adecvate; susţinerea
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proiectelor prioritare şi care sunt sustenabile;
).- Corelarea mai bună a actului de predare cu cercetarea, inovarea şi prestarea de servicii către

comunitate;
).- Simplificarea procesului decizional În universitate, inclusiv prin aprobarea/semnarea electronică

a documentelor interne;
).- Promovarea spiritului de cooperare la nivelul instituţiei şi În afara ei prin Întreţinerea unor relaţii

academice constructive În interiorul instituţiei şi prin dialogul cu partenerii;
).- Promovarea managementului participativ care să consolideze fidelitatea membrilor comunităţii

academice;
).- Perfecţionarea sistemului de management al calităţii şi audit intern, care să permită consolidarea

performanţei În actul didactic, de cercetare şi administrativ;
~ Implicarea mai amplă a studenţilor În actul decizional şi În evaluarea periodică a activităţii

educative la toate ciclurile de studiu, inclusiv masterat, doctorat şi postdoctorat;
~ Optimizarea folosirii infrastructurii didactice şi de cercetare a universităţii, ca bun comun şi

folosinţă comună pentru toţi membrii comunităţii academice;

2.2. Activitatea didactică

Activitatea didactică este principala preocupare a comunităţii academice din universitate,
calitatea procesului de pregătire profesională a studenţilor de la toate ciclurile Învăţământului

universitar fiind măsura asurnării misiunii, măsura valorii şi reputaţiei universităţii.

Promovarea unui proces educaţional modern, centrat pe rezultatele Învăţării, În acord cu
nevoile societăţii, devine un obiectiv strategic important:
~ Reformarea permanentă a curriculei programelor de studii în acord cu bunele practici

internaţionale şi cu cerinţele În devenire ale pieţei muncii;
).- Identificarea şi verificarea prin sistemul de asigurare a calităţii a dobândirii competenţelor şi

abilităţilor practice de bază necesare exercitării profesiei;
~ Ameliorarea curriculei devine responsabilitatea tuturor departamentelor implicate În actul

didactic al fiecărui program de studii şi trebuie să reflecte cerinţele societăţii fata de profesie;
).- Promovarea unui Învăţământ inovativ, În care cercetarea aduce un aport major În formarea

profesionala şi intelectuală, orientat spre problemele complexe a agriculturii româneşti, dar şi

spre noile orientări din domeniul ştiinţelor vieţii din Europa;
~ Adoptarea/perfecţionarea metodelor de predare moderne, interactive, perfecţionarea

Învăţământului centrat pe student, precum şi pe Învăţământul bazat pe rezolvarea de probleme;
).- Cercetarea aplicativă şi serviciile vor aduce un aport important de material didactic şi vor

favoriza învăţământul bazat pe rezolvarea de probleme;
~ Iniţierea/extinderea sistemului de învăţământ modular la anumite discipline, mai ales în cadrul

celor de specialitate;
).- Stimularea studiului individual al studenţilor prin metode precum self-directed learning, e

learning, învăţământ modular, referate şi proiecte;
).- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu universităţi prestigioase în vederea amplificării

schimbului de cadre didactice şi studenţi;

).- Autorizarea de noi programe de studii În limbile franceză şi engleză în fiecare facultate (minim
un program pe facultate);

~ Specializarea mai îngustă a cadrelor didactice În vederea dobândirii de competenţe ştiinţifice la
un nivel mult mai ridicat.

~ Îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a materialului bibliografic prin oferirea de cursuri proprii,
tipărite sau pe suport electronic, şi recomandarea sau chiar impunerea unei bibliografii de
specialitate consacrate internaţional; achiziţionarea de noi tratate şi reviste de referinţă

(preferabil în format electronic - minim 20 pe fiecare facultate);
).- Optimizarea numărului de studenţi la activităţile practice;
).- Creşterea numărului de programe de doctorat, de postdoctorat, de cercetare şi de specializare

postuniversitară În cotutelă.

~ Stimularea şi susţinerea cadrelor didactice în vederea abilitării şi obţinerii dreptului de a conduce
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doctorate.
~ Atragerea de doctori tineri performanţi În programe de cercetare postdoctorală finanţate din

programe de cercetare, programe operaţionale sectoriale şi parteneriate public-privat.

2.3. Resursa umană

Asigurarea condiţiilor propice dezvoltării profesionale şi motivării resursei umane din universitate
este un element cheie al strategiei de dezvoltare instituţională pe termen lung:

~ Promovarea valorii profesionale şi ştiinţifice autentice În corelaţie cu o politică salarială

diferenţiată, inclusiv de salarizare suplimentară prin granturile de cercetare interne (minim un
grant pe facultate) sau externe şi prin activităţi economice;

~ Susţinerea personalului didactic şi de cercetare În a urma stagii de specializare
europeană/internaţională şi de a-şi perfecţiona competenţele de comunicare În limbi străine;

~ Susţinerea materială a cadrelor didactice tinere (doctoranzi, asistenţi, şefi de lucrări) prin
dirijarea către ei, În primul rând, a activităţilor didactice În regim plata cu ora şi antrenarea lor
În activităţile de servicii şi cercetare remunerate;

~ Salarizarea la maximum grilei postului pentru colegii care obţin diplome de specializare
recunoscute european;

~ Atragerea către studiile doctorale şi către cariera universitară a absolvenţilorla personalităţilor

cu performanţe profesionale deosebite, cu spirit de echipă, energici şi cu caracter;
~ Creşterea numărului şi a calificării personalului administrativ şi recompensarea financiară a

persoanelor cu contribuţii semnificative la reuşitele financiare ale instituţiei;

~ Susţinerea colegilor În vederea abilitării şi obţinerii dreptului de a conduce doctorate (minim 15
abilitari).

~ Stimularea financiară a personalului care prestează servicii şi consultanţă prin alocarea de cote
părţi din Încasări ca salarizare În regim de cumul de funcţii sau suport pentru diferite activităţi

independente (ex. mobilităţi, taxe de participare la manifestări ştiinţifice).

~ Stimularea reÎnfiinţării şcolilor medii, vocaţionale/aplicate, antreprenoriale În agricultură şi

celelalte domenii ale universităţii (ex. tehnicieni agronomi, viticultori, pomicultori, zootehnişti,

veterinari, În mecanizare, etc.); acest lucru ar duce la posibilitatea atragerii În universitate de
personal auxiliar bine instruit;

~ Înfiinţarea În universitate a unui restaurant şi a unei grădiniţe care să deservească membrii
comunităţii academice.

2.4. Parteneriatul cu studenţii universităţii

Studenţii sunt parteneri şi membri egali ai comunităţii academice, atât În raport cu personalul
angajat, cât şi În raport cu ceilalţi studenţi. Abordarea relaţiilor cadre didactice-studenţi dintr-o
perspectivă de parteneriat bazat pe principii etice şi deontologice universitare şi profesionale asigură un
climat propice implicării mai ample a studenţilor În activităţi didactice şi de cercetare, o mai bună

pregătire profesională, o atractivitate mai mare a universităţii şi o relaţie mai bună cu absolvenţii.

Pornind de la aceste considerente generale, sunt oportune câteva direcţii de acţiune:

~ Implicarea mai amplă a studenţilor În actul decizional al universităţii În revizuirea periodică a
curriculei şi În sistemul de asigurare al calităţii, inclusiv prin evaluarea prestaţiei cadrelor
didactice.

~ Implicarea mai largă a studenţilor În cercurile ştiinţifice, În cercetarea ştiinţifică contractuală şi

În serviciile de specialitate ale disciplinelor, În vederea lărgirii orizontului informaţional teoretic
şi a însuşirii de tehnici de laborator folosite în diagnostic şi cercetare.

~ Îmbunătăţirea calităţii pregătirii practice a studenţilor şi monitorizarea dobândirii abilitaţilor

practice necesare În prima zii de angajare;
~ Extinderea procesului de formare a studenţilor prin promovarea valorilor moralei şi a dragostei

pentru natură, artă şi sport; susţinerea iniţiativelor extracurriculare (cercuri şi publicaţii

studenţeşti, organizarea de manifestări ştiinţifice, cultural-artistice) prin alocarea unor sume din
buget pe baza unor proiecte concrete.
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~ Implementarea sistemului de tutoriat şi mentoring pentru identificarea şi soluţionarea

problemelor reale ale studenţilor;

~ Creşterea numărului de mobilităţi internaţionale şi perfecţionarea procedurilor de întocmire a
convenţiilor de mobilitate şi de recunoaştere a creditelor (ECTS) obţinute.

~ Sprijinirea organizaţiilor studenţeşti În a dezvolta contacte şi schimburi de experienţă cu
asociaţii studenţeşti din ţară şi străinătate;

~ Sprijinirea studenţilor În organizarea de activităţi sportive, culturale şi turistice;
~ Recompensarea materială a studenţilor care se implică semnificativ În serviciile universităţii şi

activităţile de cercetare contractuale;
~ Extinderea şi modernizarea spaţiilor de cazare, de servire a mesei şi a bazei sportive; darea În

folosinţă a căminului studenţesc Agronomia 2;
~ Majorarea fondului de burse, inclusiv prin alocări de la veniturile proprii ale universităţii şi prin

atragerea de sponsori.
~ Organizarea şcolilor de vară, târgurilor de job-uri şi concursurilor studenţeşti;

2.5. Formarea continuă În domeniile specifice universităţii

Oferta educaţională postuniversitară este un indicator important În evaluarea universităţilor.

Dezvoltarea Învăţământul continuu este una din priorităţile programelor şi finanţărilor europene până

În anul 2020. USAMVCN se implica, alături de societăţile profesionale şi ştiinţifice, În conceperea,
implementarea şi controlul calităţii programelor de educaţie continuă a profesioniştilor din domeniile
specifice.

Majoritatea disciplinelor universităţii se pot implica În formarea continuă a practicienilor.
~ Organizarea unui Învăţământ specializat pentru educaţia continuă, stabilirea clară a misiunii şi

a modului de funcţionare;

~ Prin cooperare cu societăţile ştiinţifice şi profesionale din ţară şi străinătate se vor iniţia

programe de specializare postuniversitarăcu recunoaştere naţională şi internaţională.

2.6. Cercetarea ştiinţifică, inovarea şi transferul tehnologic

Activitatea de cercetare ştiinţifică fructificată şi demonstrată prin publicaţii ştiinţifice este o
preocupare importantă a oricărei comunităţi academice, În special a universităţilor de cercetare
avansată şi educaţie. Cercetarea ştiinţifică este o condiţie esenţială a educaţiei universitare, este o

sursă importantă de fonduri necesare achiziţionării de aparatură, asigură perfecţionarea continuă şi

prestigiul cadrelor didactice, susţine studiile doctorale şi postdoctorale, susţine dezvoltarea mediului
economic şi social regional şi naţional şi, de asemenea, susţine internaţionalizarea educaţiei

universitare.
Strategia USAMVCN În domeniul COl ar putea urmări câteva obiective realizabile:

~ Constituirea de parteneriate regionale şi europene pentru accesarea de proiecte de tip Horizon
2020, În cadrul direcţiilor de specializare inteligentă promovate prin Strategia Europeană de
Cercetare 2014-2020 (Bioeconomie, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Energie şi mediu şi

Eco-tehnologii), completate cu cele 3 priorităţi de interes public (Sănătate, Spaţiu şi securitate şi

Patrimoniu);
~ Dezvoltarea cercetării aplicative, inovării şi transferului tehnologic prin:

• construirea şi operaţionalizarea unei platforme de comunicare Între universitate şi mediul
economic, care să faciliteze interacţiunea rapidă;

• Reorganizarea Institutului de Ştiinţe ale Vieţii;

• constituirea de parteneriate COl şi transfer tehnologic cu mediul privat;
• valorificarea şi diversificarea relaţiile parteneriale ale universităţii, pe baza de proiecte, cu

parteneri europeni şi euro-atlantici;
• valorificarea rezultatelor cercetării printr-o abordare antreprenorială (ex. brevete vandabile,

accesarea programelor naţionale de cercetare şi a programelor de valorificare a cercetării

precum Programul Operaţional Competitivitate);
• crearea şi promovarea unor forme de pregătire profesională şi cercetare sub formă de
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parteneriate tripartite (ex. universitate - masterand/doctorand/postdoctorand - agent
economic) şi atragerea de burse private pentru cercetare;

~ Scoaterea la concurs şi ocuparea a aproximativ 20 posturi de cercetător cu normă întreagă, pe
perioadă nedeterminată, în institutele şi staţiunile de cercetare.

~ Amplificarea cercetării interdisciplinare din universitate;
~ Instruirea personalului didactic şi auxiliar în utilizarea aparaturii existente sau pe cale de a fi

achiziţionată;

~ Susţinerea laboratoarelor şi centrelor de cercetare existente, înfiinţarea de noi centre de
cercetare şi acreditarea lor ca centre acreditate, de excelenţă;

~ Promovarea fermelor şi staţiunilor ca unităţi de cercetare pilot care integrează practica
studenţilor şi formarea continua a specialiştilor şi fermierilor;

~ Colaborarea cu alte staţiuni de cercetare din regiune.
~ Creşterea producţiei ştiinţifice de calitate, prin:

• creşterea numărului publicaţiilor ISI cu factor de impact şi scor de influenţă

(creştere minimă de 25%);

• susţinerea financiară a cadrelor didactice în vederea publicării de articole ISI cu factor de
impact;

• evidenţierea şi recompensarea cadrelor care publică cu succes şi cresc punctajul la
evaluări le programelor de studiu şi ale universităţii;

• participarea la manifestările ştiinţifice din ţară şi străinătate, cu lucrări originale, în calitate
de moderator, lector invitat sau membru al bordului ştiinţific;

• participarea anuală la Simpozionului internaţional Perspective ale agriculturii mileniului
trei şi creşterea vizibilităţii internaţionale Buletinului ştiinţific (,,Bul/etin of University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine C/zd-Napoca") prin asigurarea a minimum
20% participanţi străini;

• creşterea vizibilităţii publicaţiilor coordonate de universitate şi editarea de publicaţii noi, în
colaborare cu societăţi ştiinţifice;

• încurajarea cadrelor didactice care au publicaţii valoroase în depunerea candidaturii pentru
obţinerea de premii şi distincţii (CNCSIS, ASAS, Academia Română etc.) şi depunerea
dosarului de abilitare.

2.7. Infrastructura universităţii

Creşterea capacităţii educaţionale, CDI şi transfer tehnologic a USAMV Cluj-Napoca se poate
face prin protejarea şi operaţionalizarea întregului patrimoniului actual, precum şi prin continuarea
procesului investiţional de dezvoltare a infrastructurii. Susţinerea financiară a acestor obiective poate
fi obţinută prin accesarea Programului Operaţional Competitivitate (A.1.1.1, A1.1.3 şi A1.1.4),
inclusiv prin realizarea de proiecte de dezvoltare asumate de disciplinele de specialitate şi prin
integrarea de componente din viitorul Smart City - Cluj Innovation City, dar şi printr-o abordare
complementară de universitate antreprenorială (ex. Centru de Excelenţă privind Dezvoltarea
Antreprenorială şi Centru de Transfer Tehnologic);

Următoarele obiective strategice se impun în domeniul bazei materiale:
~ Facultatea de Agricultură:

• Constituirea unei staţiuni de cercetare pentru diverse culturi agricole cu interes pentru zona
Transilvaniei;

• Realizarea unei baze didactice si experimentale pentru montanologie - colaborare cu alte
facultati;

• Laborator pentru controlul calitatii plantelor; laboratoare ingineria mediului;
• Continuarea dotării cu utilaje agricole performante pentru cercetare, servicii şi învăţământ;

• Renovare şi extinderea clădirilor departamentului de mecanizare;
~ Facultatea de Horticultură:

• Revitalizarea Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca;
• Realizarea unei baze de cercetare şi practică pentru Silvicultură, care să includă pepiniere,
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plantaţii de fructe de pădure şi cabană de vânătoare inclusă în circuitul turistic;
• Spaţii adecvate şi dotări specifice specializărilor Măsurători Terestre şi Cadastru precum şi

pentru Ştiinţele Economice;
• Darea în folosinţă a Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei;

> Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii:
• Operaţionalizarea Centrului Global de Excelenţă în Cercetarea Avansată în Sericicultură şi

Promovarea Producţiei de Mătase;

• Înfiinţarea Centrului Transilvan "HOIA" pentru biodiversitate şi transfer tehnologic la specia
ovină;

• Amenajare de baze de cercetare pentru rase bovine de carne şi lapte autohtone şi transfer
tehnologic privind exploatarea raselor pure şi a hibrizi/or;

• Dezvoltarea cercetării în ferma didactică şi experimentală Cojocna;
• Biobaze cu diferite specii de fermă: păsări, suine;
• Biobază de ecvine şi Club de echitaţie - în colaborare cu Medicina Veterinară;

• Staţii pilot de Biotehnologii.
> Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor:

• Staţie pilot de Obţinere a Extractelor naturale şi Aditivilor alimentari naturali;
• Amenajarea de spaţii adecvate desfăşurării activităţii didactice la disciplinele de Chimie,

Biochimie;
• Modernizarea laboratoarelor Fenomene de transfer, Utilaje în Industria alimentară şi Tehnica

Frigului - în colaborare cu Departamentul de Mecanizare;
• Staţii pilot de Biotehnologii alimentare - în colaborare cu Facultatea de Zootehnie şi

Biotehnologii;
• Reamenajarea spaţiilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor;

> Facultatea de Medicină Veterinară:

• Construirea şi dotarea Institutului de Nutriţie şi Patologie Animală al Transilvaniei: A.
Compartimentul de nutriţie animală, B. Compartimentul clinic, C. Compartimentul de
medicină sportivă, D. Compartimentul de biotehnologii în reproducţie, E. Compartimentul de
interacţiune om-animal;

• Construirea şi dotarea de noi laboratoare didactice, de cercetare şi de prestări servicii, (ex.
centru transfuzii, hematologie, microscopie electronică, controlul calităţii furajelor, controlul
reziduuri lor medicamentoase, citogenetică şi genetică moleculară, siguranţă alimentară,

toxicologie, germoplasmă);
• Amenajarea şi dotarea de noi clinici de specialitate (ex. clinică oncologică, clinică

dermatologică);

2.8. Prestigiul naţional

> Menţinerea universităţii în topul universităţilor din ţară;

> Menţinerea programelor de studiu în vârful ierarhiei naţionale;

> Dezvoltarea laboratoarelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare ca centre de referinţă şi surse de
transfer tehnologic;

> Implicată tot mai amplă în specializarea şi formarea continuă a specialiştilor, prin programe
specifice oferite în colaborare cu forurile profesionale din ţară şi străinătate.

> Creşterea numărului cadrelor didactice membre în academii, în forurile societăţilor ştiinţifice şi

profesionale, în comisii ministeriale, în comisii de evaluare sau experţi evaluatori ai proiectelor
de cercetare.

2.9. Prestigiul internaţional

Cultivarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică cu instituţii şi personalităţi internaţionale este un
deziderat al oricărei comunităţi universitare care doreşte să fie la curent cu tendinţele ştiinţifice şi

organizatorice ale profesiilor specifice şi care, în egală măsură, doreşte să se afirme internaţional.
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~ Activarea în continuare în reţele academice internaţionale;

~ Internaţionalizarea mai largă a învăţământului prin implementarea de noi programe de studii în
limbi străine, separat şi/sau în cotutelălcolaborare cu instituţii din străinătate, invitarea de cadre
didactice şi cercetători de prestigiu de la instituţii din străinătate, realizarea de doctorate în
cotutelă, oferirea de burse de studii în străinătate şi continuarea participării în programele de
mobilităţi ale UE.

~ Înscrierea cadrelor didactice în societăţi internaţionale de specialitate şi susţinerea financiară a
acestora (fonduri din cercetare sau venituri proprii) în vederea participării la întrunirile
societăţilor.

~ Creşterea numărului de publicaţii ISI, a participării cu prezentări orale la congrese internaţionale

şi participarea în colective editoriale internaţionale.

~ Perfecţionarea procedurilor de recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studiu în străinătate;

2.10. Susţinerea financiară a obiectivelor strategice

Bugetul universităţii trebuie să asigure un învăţământ adecvat bazat pe cercetare, să atragă

personal competent, să asigure un raport personal/studenţi acceptabil european, să asigure o dotare şi o
aprovizionare cu consumabile corespunzătoare.

~ Fondurile bugetare ale universităţii depind într-o mică măsură de eforturile colectivităţii

academice şi sunt limitate de numărul de studenţi bugetaţi de minister şi de nivelul finanţării

fiecărui student.
~ Fondurile din cercetare vor fi la dispoziţia colectivelor care le-au atras şi pot susţine dezvoltarea

unor discipline. În strategia de dezvoltare a universităţii vom urmări implicarea tuturor
disciplinelor în activităţi de cercetare contractuale. Unele discipline, din cauza personalului
redus, a lipsei unei dotări minime, nu au avut acces la fonduri consistente de cercetare. Aceste
discipline pot fi ajutate, cu fonduri ale facultăţii şi universităţii precum şi prin cooptarea în
echipe de cercetare, să-şi dezvolte laboratoarele pentru a putea demonstra capacitate de
cercetare.

~ Fonduri atrase prin învătământul cu taxă. În timp ce învăţământul cu taxă în limbi străine este
perfect sustenabil financiar, taxele aplicate la multe programe în limba română necesita o
reevaluare.

~ Fondurile atrase prin prestări de servicii (diagnostic, analize, testări). Creşterea gamei şi calităţii

serviciilor oferite poate duce la obţinerea unor fonduri importante. Se va urmări creşterea

procentului care rămâne la dispoziţia disciplinelor, inclusiv pentru salarizarea în regim cumul de
funcţii a persoanelor care atrag asemenea fonduri.

~ Fondurile europene. Atragerea de fonduri europene este necesară pentru multe obiective
strategice cum ar fi dezvoltarea infrastructurii, creşterea capacităţii COl şi de transfer tehnologic,
specializarea europeană a personalului, iniţierea de programe de specializare şi educaţie

continuă, realizarea de mobilităţi internaţionale şi implementarea unor programe doctorale şi

postdoctorale în colaborare internaţională.

Planul strategic instituţional 20 l 6-2020 a fost adoptat de Consiliul de Administraţie, în şedinţa din
25.04.2016, şi a fost aprobat de Senatul USAMVCN, în şedinţa din data de 28.04.2016.

Cluj-Napoca,
28.04.2016

Plan Strategic USAMV Cluj-Napoea, 2016-2020
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢEAGRICOLE ŞI MEDICINĂVETERINARĂ

DIN CLUJ-NAPOCA
Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca

Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792
www.usamvcluj.ro

METODOLOGIE
de desfăşurare a concursului pentru funcţiade Director al Institutului de
Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" - Universitatea de Ştiinţe

Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

1. Scop

Scopul acestei metodologii este de a descrie etapele, criteriile şi responsabilităţile care stau

la baza organizării şi derulării concursului intern pentru funcţia de Director al Institutului de

Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară din Cluj-Napoca.

2. Dispoziţii generale

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

ocuparea postului de Director al Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" din

cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru perioada

2016-2020.

3. Descrierea activităţii

Funcţia de Director al Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" din

cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este ocupată în

urma câştigării concursului intern organizat de către USAMV Cluj-Napoca, pentru perioada

mandatului 2016-2020.

3.1. Etapa de informare a comunităţii academice a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca privind scoaterea la concurs a funcţiei de Director al

Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

Anunţul privind organizarea concursului pentru funcţia de Director al Institutului de

Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" pentru legislatura 2016-2020, se publică după

cum urmează:
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a) La loc vizibil pe pagina principală a USAMV Cluj-Napoca (www.usamvcluj.ro)

b) Metodologia de desfăşurare a concursului, calendarul de organizare a concursului de

ocupare a postului de director al Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al

României" din USAMV Cluj-Napoca şi comisia de concurs este stabilită de către

Consiliul de Administraţie, aprobată de Senat şi vor fi afişate pe pagina principală de

website a USAMV Cluj-Napoca.

3.2. Depunerea dosarului de concurs a candidaţilor pentru ocuparea postului de

Director al Institutului de Ştiintele Viefii "Regele Mihai I al României"

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Cererea de înscriere la concurs;

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

didactică, colaborările internaţionale şi naţionale, experienţa în management

universitar, reprezentarea în comisii de interes naţional I internaţional;

Lista de lucrări ştiintifice (articole, cărţi) structurată astfel:

a) cărţi şi capitole în cărţi;

b) lista lucrări publicate in extenso în reviste cotate ISI cu factor de impact.

c) lista lucrări publicate sub formă de rezumat în reviste cotate ISI cu factor de impact

d) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală;

e) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice considerate importante.

Lista granturilorl contractelor de cercetare şi dezvoltare instituţională în care

candidatul arel a avut calitatea de directori responsabil.

Experienţa naţională şi internaţională în comisii profesionale sau de evaluare a

cercetării

Proiect managerial pentru funcţia de Director al Institutului de Ştiinţele Vieţii

"Regele Mihai I al României". Proiectul managerial va cuprinde analiza SWOT

privind activitatea Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" şi

strategia de dezvoltare a institutului.

3.3. Criterii minime de înscriere la concurs:

Candidaţii trebuie să cumuleze următoarele criterii:

1. Angajat al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj

Napoca.
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2. Experienţă în managementul cercetării dovedită pnn mlmm 4 granturi de

cercetare naţionale şi cel puţin un grant de cercetare internaţional în calitate de

director/responsabil.

3. Indice Hirsch de minim 5 conform Web of Science (la data depunerii

candidaturii).

Documentele vor fi semnate olograf de către candidaţi.

Îndeplinirea condiţiilor de înscriere este certificată prm avizul oficiului juridic al

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

candidatului cu cel puţin 24 de ore înaintea desfăşurării concursului.

Dosarul de concurs se depune la Registratura Universităţii de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în perioada 9.05.2016 -12.05.2016.

3.4. Comisia de concurs pentru analiza activităţii candidaţilor la funcţia Director al

Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

Comisia de concurs este formată din 5 membri, din care 2 sunt din afara Universităţii de

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;

a) Comisia de concurs va fi formată în conformitate cu cerinţele enumerate anterior din: 3

membri din cadrul USAMV Cluj-Napoca, 2 membri de la universităţi româneşti de

prestigiu sau din academiile de profil.

b) Prorectorul cu cercetarea al USAMV Cluj-Napoca (unul dintre cei 3 membri din cadrul

USAMV CN) va fi preşedintele comisiei;

c) Comisia de concurs analizează dosarul după criteriile prevăzute la articolul 3.6

d) Concursul se va desfăşura în data de 16 mai, 2016 cu începere de la ora 10.00.

3.5. Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru funcţia de Director al

Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

Comisia de concurs va analiza dosarele candidaţilor considerând cel puţin următoarele

criterii:

a) Factorul de impact cumulat al publicaţiilor şi indicele Hirsch- pondere 20%

b) Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, cărţi internaţionale, brevete,

realizări supuse dreptului de autor, produse cu impact socio-economic - pondere 20%;

c) Experienţa naţională şi internaţională în comisii profesionale sau de evaluare a

cercetării - pondere 20%;
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d) Phm I1mllugcriul pentru funcţia de director al Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele

Mihai 1 al României"- pondere 40%

3.6. Analiza dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Institutului de

Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai 1 al României" se va realiza de către Comisia de concurs pe baza

criteriilor formulate. Pentm fiecare criteriu se vor acorda note de la Opână la 10, nota finală fiind

media ponderată a notelor acordate de fiecare membru.

3.7. J.Uedia de concurs reprezintă media aritmetică a mediilor ponderate pentru fiecare

criteriu a notelor finale. Candidaţii vor fi ierarhizaţi pe baza acestei analize şi se va încheia un

proces verbal privind rezultatul concursului şi recomandarea comisiei de concurs privind

ocuparea funcţiei de Director al Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai 1 al României".

3.8. În cazul în care nici o persoană nu îndeplineşte criteriile minime de participare la

concurs sau nu a obţinut media S (opt), procedura se repetă în cel mult 35 de zile de la finalizarea

concursului.

3.9. Candidaţii pot să conteste în scris în ziua de 17.05.2016 rezultatul concursului, prin

Registratura universităţii, în intervalul orar Soo-12°O. Contestaţiile se soluţionează în termen de 24

ore de la data expirării termenului de depunere a acestora de comisia de soluţionare a

contestaţiilor, alcătuită din membrii consiliului de administraţie.

3.10. Calendarul concursului este anexat prezentului regulament ( Anexa 1).

4. Numirea Directorului Institutului de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai 1 al României"

4.1. În baza rezultatului de concurs, Rectoml USAMV Cluj Napoca va încheia cu persoana

desemnată un contract de management pe perioada legislaturii 2016-2020, ce va include

atribuţiile, drepturile şi obligaţiile specifice ale directorului Institutului de Ştiinţele Vieţii

"Regele Mihai 1 al României".

4.2. Planul managerial prezentat de candidatul declarat câştigător va fi analizat şi ameliorat

în cadrul Consiliului de Cercetare Ştiinţifică şi în Consiliul de Administraţie.
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Anexa 1

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru funcţiade Director al Institutului de

Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României" - Universitatea de ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

• 20 aprilie 2016: supunerea spre aprobare a Metodologiei de desfăşurare a

concursului de către Consiliul de Administraţie

• 2016: supunerea spre aprobare a Metodologiei de desfăşurare a

concursului de către Senatul universităţii

• 30 aprilie 2016: publicarea Concursului pe pagina universităţii

• 9 mai - 12 mai 2016: perioada de depunere a dosarelor de concurs la Registratura

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

• 13 mai 2016: comunicare către candidaţi a acceptării/respingerii dosarului de

concurs

• 16 mai 2016: data concursulului pentru funcţia de director ISV

• 17 mai 2016: data limită pentru contestaţii, până la ora 12

• 19 mai 2016: validarea consursului în Senatul Universităţii.

Prezenta metodologie a fost adoptată în şedinţa Consiliului de Administraţie a Universităţii

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din data de 20 aprilie 2016

RECTOR,
Prof.dr. Cornel
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ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEINATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂVETERINARĂ

CLUJ-NAPOCA
Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca

Tel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792

METODOLOGIE
de desfăşurarea concursului pentru funcţiade Director al Staţiunii de Cercetare

HorticolăCluj-Napoca

1. Scop
Scopul acestei metodologii este de a descrie etapele, criteriile şi responsabilităţile care stau la

baza organizării şi derulării concursului public pentru funcţia de Director al Staţiunii de Cercetare
Horticolă Cluj-Napoca din cadrul Universităţiide Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj
Napoca.

2. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile după care se desfăşoară concursul pentru
ocuparea postului de Director al Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca din cadrul
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca pentru perioada 2016-2020.

3. Descrierea activităţii

Funcţia de Director al Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca din cadrul Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este ocupată prin concurs intern organizat de
către universitate în cadrul Consiliului de Admnistraţie, pentru perioada mandatului 2016-2020.

3.1. Etapa de informare a candidaJilor din cadrul USAMVCN
Anunţul privind organizarea concursului intern pentru funcţia de Director pentru legislatura

2016-2020, se publică la loc vizibil pe pagina principală a USAMV Cluj-Napoca (www.usamvcluj.ro)
împreună cu calendarul de organizare a concursului.

3.2. Depunerea dosarului de concurs
Dosarul de concurs va conţine următoareledocumente:

-Cererea de înscriere la concurs;
-CV (in extenso) care să precizeze detalii privind activItatea de cercetare

ştiinţifică, didactică, colaborările internaţionale şi naţionale, experienţa în management
universitar, reprezentarea în comisii de interes naţional/internaţional;

-Lista de lucrări (articole, cărţi, brevete, proiecte de cercetare, etc.);
- Proiect managerial pentru funcţia de Director.

Documentele vor fi semnate olograf de către candidaţi.

Îndeplinirea condiţiilor de înscriere este certificată prin avizul oficiului juridic al universităţii,

pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat candidatului cu cel puţin 48 de ore
înaintea desfăşurării concursului.

Dosarul de concurs se depune la Registratura Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară din Cluj-Napoca în perioada 09.05.2016 - 12.05.2016.

3.3. Desfăsurarea concursului
Concursul se va desfăşura în data de 16.05.2016 cu începere de la ora 10.00.
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3.4. Criterii privind analiza dosarelor de concurs pentru funcţia de Director al Staţill1lii de
Cercetare Horticolă Cluj-Napoca

Comisia de concurs va analiza dosarele candidaţilor considerând cel puţin următoarele criterii:
a) Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, articole publicate în

reviste cotate ISI, cărţi internaţionale, brevete, realizări supuse dreptului de autor, produse cu
impact socio-economic - pondere 20%;

b) Experienţa naţională şi internaţională în CDI şi transfer tehnologic 20%:
c) Planul managerial - pondere 60 %

3.5. Analiza dosarelor de concurs se va realiza de către Consiliul de Administratie pe baza
criteriilor formulate. Pentru fiecare criteriu se vor acorda note de la Opână la 10, nota finală fiind media
ponderată a notelor acordate de fiecare membru.

3.6. Media de concurs reprezintă media aritmetică a notelor finale acordate de membri
comisiei. Candidaţii vor fi ierarhizaţi pe baza acestei analize şi se va încheia un proces verbal privind
rezultatul concursului şi recomandarea comisiei de concurs privind ocuparea funcţiei de Director al
Staţiunii de Cercetare HorticolăCluj-Napoca.

3.7. În cazul în care nici o persoană nu îndeplineşte criteriile de participare la concurs sau nu a
obţinut minim nota 8 (opt) sau 80 puncte, procedura se repetă în cel mult 35 de zile de la finalizarea
concursului.

4. Numirea Directorului
4.1. În baza concursului, Rectorul numit prin decizie va încheia cu persoana numită un contract

de management pe perioada legislaturii 2016-2020, ce va include atribuţiile, drepturile şi obligaţiile

specifice ale Directorului Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din data de .. , 2016

RECTOR,
Prof.dr. Cornel Cătoi
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Conlisia de Etică a universitătii

Presedinte - Conf. dr. Adrian Gal,

Memrof. dr. Carmen Puia reprezentant Facultatea de Agricultură;

Prof. dr. Maria Apahidean reprezentant Facultatea de Horticultură;

Conf. dr. Stelian Dărăban reprezentant Facultatea de Zootehnie şi

Biotehnologii;

Conf. dr. Adrian Macri reprezentant Facultatea de Medicină Veterinară;

- Prof. dr. Emil Racolţa reprezentant Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia
Alimentului;

Şef lucr. dr. Sorin Vâtcă reprezentant Sindicat USAMV Cluj Napoca;

Gheorghe Topan reprezentantul TESA;

Bogdan Rusu reprezentantul studenţilor

Comisia a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din 25 aprilie 2016.
Prezenta face parte integrantă din Hotărârea Consiliului de Administraţie din 25 aprilie
2016.

JUR I P,I C,
Cons. juridi.(~i1via MI

cIi/fitiL
. /

L2
Typewritten Text
Anexa 4

Doris
Rectangle



Către,

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢEAGRICOLE ŞI MEDICINĂVETERINARA CI.UJ·NAPOCA

Facultatea de Agricullm'ă

Calea !\Linn:;;tlH" 3··5,400372, Cluj-Napoc<.l

"1'cJ: 02t~,t"D96.3H<'i. Fax: 0264,,!:"i93.792

":',"}):n"Vd'siLJtea de $tiinte Agricole WW\v."''''lllvduj.ro

'iI" \""teril1ara elin Clt<j-Napoca

f<E: iSTR,A,TURA

S_~)oj d iil / Li '-0 '--It ?_o l' b "

Consiliul de Administraţie al USAMV Cluj-Napoca

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL
încheiat azi, 13.04.2016, cu ocazia întrunirii

Consiliului Profesoral al Facultăţii de Agricultură

Se aprobă Comisia de Admitere 2016, cu următoarea componenţă:

Comisia de ADMITERE 2016

Preşedinte: Decan prof.dr. Roxana VIDICAN

Membri: Prodecan didactic - Prof.dr. Ileana BOGDAN

Prodecan cu probleme sociale şi studenţeşti - Prof.dr. Dan VÂRBAN

Şeflucr. dr. Teodora FLORIAN

Şef lucr. dr. Ovidiu MARIAN

Şeflucr. dr. Mihai BUTA

Asist. dr. Georgiana CĂTUNESCU

Asist. dr. Ioan BRAŞOVEAN

Secretar: Asist. dr. Adriana MOREA
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞII\1EDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Horticultură

Calc" Mănăştur 3-5, 400372, Cluj·Napac"

Tel: 0264-5963B4. Fax: 026-'·5<):l.792

Către

LiniVerSrlatsd de Ştiinţe Agricole
'Oi IVh'i:liCi:-,a '"teillara din ClllIj-Napoca

RE(;!~)TRATURA

Nr-f~??dlll ;f ')(O~' 2Y--I~

Consiliul de Administraţie al USAMV din Cluj-Napoca

Senatul USAMV Cluj-Napoca

Prin prezenta, vă înaintăm componenţa Comisiei de Admitere la Facultatea de

Horticultură în anul 2016, aprobată în Şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii din data de

13.04.2016:

Preşedinte:

Membri:

Secretar:

Cluj-Napoca,
13.04.2016

Decan, Prof. dr. Viorel MITRE

Prodecan, Prof. dr. Mirela-Irina CODREA

Prodecan, Şef lucrări dr. Tudor SĂLĂGEAN

Şef lucrări dr. Lucica ARMANCA

Lector drd. Mihai ORBAN

Şef lucrări dr. Rodica POP

Şef lucrări dr. Oana VIMAN

Asist. dr. Andra PORUŢIU

Şef lucrări dr. Cristian SISEA

FACUL

Comisia afost aprobată În Consiliul Facultălii de Horticultură, Cluj-Napoca, 13.04.2016



1~~('R"O~i\UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

(t~ ţ\ Facultatea de Zootehnic şi Biotehnologii
\~ , §) Calea Mănăştul" 3-5, 400372, (Iul-Napoca

~., / .'j1~ '~"I:o.Z.6~:~?~:~~~:~~~:YZ.6.4:S.?~:!?z._
~!:~t~~~, www.usamvcluJ.ro

:~i:,':C3 rje Stiinte Agricole
C 'lc',"\i;";I'<Jr2i ciiil CI\jj·Napoca

i:; t~i :, \;.:;': r:U·,·T UF~/~\

Către

Conducerea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Vă comunicăm componenţa comisiei de admitere pentru sesiunile iulie şi septembrie 2016:

Prof.dr. Daniel Severus Dezmirean - preşedinte

Şef lucr.dr. Vâtcă Anamaria -secretar comisie admitere

Şef lucr.dr. Anca Boaru

Asist.dr. Florina Copaciu

Dr.ing. Eugen Jurco

Irimieş Laura Gabriela

Mariotti Carmen

Maxim Elisabeta

rus Dezmirean



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI "''.:>,
MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA . .<. \

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR \., j
Str. Mănăştur , Of. 3-5,400372, Cluj-Napoca, România ~''/

TeL: 0264-596384 /int. 118; Fax: 0264-593792 '~~:":'.c,,;:>-:;·
http://www.usamvcluj.ro UfilV8fsit8tea d" $tiinte l\gricole

şi Medicina Veterinara din Cllllj-Napoca

REGISTRATURA

~1'. C). }2- ro~ .. 1<J~/!.Nf. n__'v:.- dm -...::.. r
COMISIA DE ADMITERE LA CICLUL DE LICENŢĂ ŞI MASTER,

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR
2016

A. PREŞEDINTE:

Prof. Univ. Dr. Maria TOFANĂ - Decan

B.MEMBRI:

Conf.Univ. dr. Elena MUDURA - Prodecan didactic

Şef. lucr. dr. Simona MAN

Asist. dr. Vlad MUREŞAN

Asist. dr. Cristina COMAN

Asist.dr. Oana Lelia POP

Asist.dr. Zorita DIACONEASA

Asist.dr. Anamaria POP

Ing. Livia ŢICREA

Secretar facultate: Simona COROIANU

C. SECRETAR COMISIE: Asist. dr. Teodora COLDEA

Notă: Comisia de admitere afost aprobată în şedinţa de Consiliu a Facultăţii Ştiinţa

şi Tehnologia Alimentelor Cluj-Napoca din data de 13.10.2015 şi revizuită în 12.04.2016



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEINAŢIONALEŞI CERCETĂRIIŞTIINŢIFICE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢEAGRICOLE ŞI MEDICINĂVETERINARĂ

DIN CLUJ-NAPOCA
Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România

tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792

Gl;-17' INr. /26.04.2016------

Către

Senatul USAMV Cluj-Napoca

Domnului Preşedinteal Senatului, Profdr. Ioan Gheorghe Oroian

Subsemnata, ing. Teodora Puşcaş, în calitate de Secretar şef universitate,

prin prezenta vă rog să aprobaţi următoarele comisii pentru ocuparea postului de

Arhivist (Bibliotecar-Arhivist) cu studii superioare de specialitate, pe perioadă

nedeterminată, cu program de lucru de 8 ore, în cadrul Direcţiei Secretariate,

compartiment Arhivă:

Comisia de concurs:

Preşedinte: Ing. Teodora Puşcaş, secretar şefuniversitate
Membri: Dr. Livia Ardelean, consilier superior Arhivele Naţionale Cluj

Ec. Viorel Poruţiu, Director General Administrativ
Secretar: Claudia Lupşa

Comisia de soluţionare a contestaJiilor:

Preşedinte: Ec. Dana Mureşan, şefBirou Resurse Umane
Membri: Dr. Paula Ivan, şef serviciu Arhivele Naţionale Cluj

Ing. Diana Pop, secretar Facultatea de Medicină Veterinară

Secretar: Claudia Lupşa

Menţionez că postul susmenţionat a fost înfiinţat şi scos la concurs în urma

Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 11.04.2016.

Cu stimă,

Secretar şefuniversitate,

Ing. T~PUŞC~

L2
Typewritten Text
Anexa 6



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăştur 3-5, 400372. Cluj-Napoci1

Tel: 0264-596.38·ţ, Fax: 0264-593.792

W\vw.usall1vcluj.ro

Către,

conducerea USAMV Cluj-Napoca

O-le Rector, subsemnatul Prof. Or. Bogdan Georgescu Prorector cu activitatea didactică

şi asigurarea calităţii în cadrul USAMV Cluj-Napoca, solicit numirea D-nei Conf. Dr. Viorica
Coşier în funcţia de Director/responsabil la Departamentul de Asigurare a Calităţii (DAC) din
cadrul USAMV Cluj-Napoca. D-na Conf. Or. Viorica Coşier are o prestigioasă activitate
profesională, experienţă mpnJigerială şi o ireproşabilă conduită morală, calităţi ce mă

îndreptăţesc pe deplin să susţin fără rezerve numirea O-nei Profesor în funcţia mai sus amintită.

24 Aprilie 2016 Cu mulţumiri anticipate,
Prorector, Prof. Dr. ing. Bogdan Georgescu
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Către,

Consiliul de Administraţie

USA~IV Cluj·Napoca

Alăturat vă înaintăm propunerea de exmatriculare a unui număr de 8 (opt)

doctoranzi care nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în Regulamentul USA1-"1V

Cluj-Napoca privind studiile doctorale sau au depăşit perioada legală de

desfăsurare a studiilor doctorale.,

'Motivaţia exactă a propunerii de exmatriculare se găseşte în ultima coloană

a tabelului anexat.

Cluj-Napoca, 7 aprilie 2016

Director Scoala Doctorală de Medicină Veterinară,,

Prof. dr. Ionel Papuc

/':J
fVO~v.,P -

(/
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Şcoala dc l\lcdicină Vctcrinară

Propuncri cxmatriculăridoctoranzi
2015-2016

1'1r. I\'ume}e şi Conducător Data Forma ue Obseryaţii

crt. prenumele ştiinţific în ll1 il tri cu1:1 rii ÎnYăţământ

doctorandului
-

1 Coyaciu Ana Prof dr. 01.10.200-l Fr Depăşirea

~\'Ionica Ionel Papuc termenului
,J

de susţinere

publică

2 Hanganu t-.'Iaria Praf. dr. 01.10.2007 Fr Depăşirea

v Vasile Bara termenului
de susţinere

publică
..,

Gherghel Dinu Praf. dr. 01.10.2007 FF Depăşirea.)

~ Constantin termenului
Vasiu de susţinere

publică

4 Rebegel Elena Praf. dr. 01.10.2008 FF Depăşirea

Corina ) Ioan Graza termenului
de susţinere

publică

5 Sîrbu Florin Praf. dr. 01.10.2003 FF Depăşirea

Ioan Graza termenului
de susţinere

publică

6 Şimonca Ştefan Praf. dr. 01.10.2008 FF Depăşirea
v Ioan Graza termenului

de susţinere

publică

7 Bolog Simona Gilda Prof. dr. 01.10.2008 FF Depăşirea

v' Mihaiu termenului
Marian de susţinere

publică

8 Fazakaş Istvan Prof. dr. 01.10.2008 FF Depăşirea

\. Mihaiu termenului
l\'1arian de susţinere

publică



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLU'-NAPOCA

Calea Mănăştur 3-5. 400372. Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

www.usamvcluj.ro

Către,

Consiliul de Administraţie al USAMVCN

În baza Adresei nr. 4578/24.03.2016, înregistrată la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj Napoca, privind soluţionarea dosarului întocmit de Primăria Cluj
Napoca, în baza Legii nr. 10/2001 constituit de numiţii Boţoc Romulus şi Ghiorghiu Ana,

având în vedere Dispoziţia nr.1255 din 14.03.2016, emisă de Primarul municipiului
Cluj Napoca, privind declinarea competenţei În favoarea Universităţii de ştiinţe

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, de soluţionare a dosarului constituit
de numiţii Boţoc Romulus şi Ghiorghiu Ana, pentru imobilul situat în municipiul
Cluj Napoca, str. Movilei nr. 6, pentru terenul în suprafaţă de 1203mp. înscris iniţial

în C.P. 17861, identificat cu nr. Topo. iniţial 12137,

vă înaintăm dosarul nr. 3070 (care conţine 112 file), dosar constituit în baza legii
10/2001, pentru emiterea deciziei de soluţionare pentru imobi1u1 situat în municipiul
Cluj Napoca, str. Movilei nr. 6, pentru terenul în suprafaţă de 1203mp., nr. c.P.
20254, teren ce este ocupat în prezent de Institutul Agronomic.

Potrivit C.F. nr. 17861, foaia B, nr. 13, nr. Topo 1213711i (iniţial) se transcrie în
C.F. nr. 20254, în favoarea Statului Român, Institutul Agronomic Cluj.

Potrivit Referatului Comisiei pentru aplicarea legii nr. 10/2001 a Municipiului Cluj
Napoca, nr. 10724/3/2002 din 9.02.2016, la fila nr. 6 din dosarul nr. 3070, Comisia propune
acordarea de măsuri compensatorii prin puncte, potrivit prevederilor cap. III din Legea
nr. 165/2013, pentru cota de 2/6 parte din construcţiile demolate cu suprafaţa de 173
mp. în favoarea moştenitorilornotificatorilor Boţoc Romulus şi Ghiorghiu Ana.
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I ROMÂNIA
_ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMARIA ŞI CONSILIUL LOCAL Str Motilor nr 3 400001 CI . N R A'

ClW-NAPOCA www . '. '. ., ~J- .apoca, omama; Tel: +40-264.591.273; Fax: +40-264.599.329
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Către:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
În atenţia:

Domnului Rector prof. univ. dr. Cornel Cătoi
Spre ştiinţa:

S!natului Universităţii şi Consiliului de Administraţie

Stimate Domnule Rector,

Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, în calitate de deţinător al brandului

"Universitatea Cluj" şi al palmaresului echipei de fotbal, pun bazele unei structuri

asociative sportive (de drept privat) al cărui scop este acela de a asigura

continuitatea fotbalului universitar la Cluj-Napoca, în spiritul tradiţiei de

aproape 100 de ani, care începe în 1919 cu emblematica figură a lui Iuliu

Haţieganu.

Proiectul, cu un pronunţat caracter comunitar, îşi doreşte să reaşeze, pe

baze solide şi transparente, clubul de fotbal Universitatea Cluj, prin restabilirea

legăturilor tradiţionale între studenţi şi echipă, dar şi între club şi universităţile

clujene.

Am fi onoraţi ca Universitatea pe care o conduceţi să ni se alăture în acest

demers, în calitate de membru fondator al asociaţiei sportive care va gestiona

activitatea clubului de fotbal Universitatea Cluj, alături de Primăria Cluj-Napoca

şi celelalte cinci universităţi clujene.

Aderarea Universităţii pe care o reprezentaţi la acest proiect presupune

doar o cotizaţie modică (va fi stabilită de comun acord între toţi membrii

fondatori). Bugetul clubului va fi acoperit din sume de la bugetul local, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi din fonduri atrase dinspre
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comunitatea de business, conform Statutului asociaţiei sportive. În acest sens, vă

remitem anexat proiectul de Statut.

În speranţa unui parteneriat pentru comunitatea clujeană,

Cu stimă,



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEINAŢIONALEŞI CERCETĂRIIŞTIINŢIFICE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂVETERINARĂ

DIN CLUJ-NAPOCA
Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România

Te\.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792
SENAT

PROGRAMUL ŞEDINŢELORORDINARE ALE SENATULUI
UNIVERSITAR 2016

DATA ORA OBSERVATII,

19 mai 2016 12,00 JOI

16 iunie 2016 12,00 JOI

21 iulie 2016 12,00 JOI

15 septembrie 2016 12,00 JOI

20 octombrie 2016 12,00 JOI

17 noiembrie 2016 12,00 JOI

15 decembrie 2016 12,00 JOI

Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Senatului universitar se va respecta Hotărârea

Senatului din data de 14 aprilie 2016 în care s-a aprobat Procedura privind transmiterea
ordinii de zi şi a documentelor care urmeazăsă fie aprobate în cadrul şedinţelorde Senat.
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