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CuVâNt îNAiNte

 
 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior derulează, începând cu anul 2009, proiectul „Asigurarea 
calităţii în învăţământul superior din România în context european. 
Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem 
şi instituţional” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. Proiectul este finanţat 
de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”. 

 Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta o cultură a calităţii 
bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. La nivel 
de sistem, aceasta contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor 
privind calitatea academică, precum şi la perfecţionarea metodologiilor, 
instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii. La 
nivel instituţional, ea contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii universitare, 
asigurând evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere 
din universităţi, a decidenţilor şi a persoanelor implicate în elaborarea de 
politici. În plus, prin proiect se doreşte dezvoltarea şi consolidarea unei 
orientări pozitive a comunităţii academice cu privire la procesul de asigurare 
a calităţii în învăţământul superior (aspecte precum înţelegerea comună a 
conceptelor de bază, a valorilor, principiilor şi mecanismelor etc.), mai ales 
din perspectiva contextului european extrem de prolific în acest domeniu. 
Proiectul urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea aspectelor practice 
ale procesului de asigurare a calităţii, oferind instituţiilor de învăţământ 
superior un sprijin real în elaborarea şi implementarea unor sisteme interne 
eficiente de asigurare a calităţii, precum şi stimulând cadrul extern de 
îndeplinire a unei cerinţe continue – asigurarea calităţii la nivel sistemic

.
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FOREWORD

 The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education is 
carrying out, as of 2009, the project ”Quality assurance in the Romanian 
higher education in European context. Development of academic 
quality management at system and institutional level” - Contract 
POSDRU/2/1.2/S/1. The project is funded by the European Union through 
the European Social Fund, Sectoral Operational Programme for Human 
Resources Development 2007 – 2013, Priority axis 1 ”Education and 
training in support for economic growth and development of a knowledge 
based society”, Key area of intervention 1.2. ”Quality in higher education”. 

 The project’s general objective is to develop a quality culture based on 
competitive managerial capacity at European level. At system level, this 
contributes to the efficient design and application of policies on academic 
quality, as well as to the improvement of methodologies, instruments, 
standards and techniques of quality external evaluation. At institutional 
level, it contributes to the improvement of academic activity quality, 
assuring quality evaluators, the development of managing staff within 
universities, of decision makers and persons involved in policy-making. 
Moreover, the project aims at developing and strengthening a positive 
direction of the academic community with concern to the process of quality 
assurance in higher education (issues such as common understanding 
of basic concepts, of values, principles and mechanisms etc.), especially 
from the perspective of the European context which is extremely prolific 
in this field. The project also aims at developing practical matters of the 
quality assurance process, providing higher education institutions with 
a real support in the elaboration and implementation of efficient internal 
quality assurance systems, as well as stimulating the external framework 
of fulfilling a continuous requirement – quality assurance at system level.
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I. INTRODUCERE 

 Evaluarea instituţională externă a Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a fost efectuată de către Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în 
cadrul Proiectului: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Româ-
nia în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la 
nivel de sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 (Codul 3933), lansat cu 
ocazia Conferinţei ARACIS din data de 10.02.2009. Activitatea de evaluare 
externă s-a desfăşurat în conformitate cu „Metodologia privind asigurarea 
calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea programelor de 
studiu şi a instituţiilor de învăţământ superior”,  standardele de referinţă şi 
lista indicatorilor de performanţă, elaborate de Consiliul ARACIS şi adoptate 
prin Hotărâre de Guvern. De asemenea, această activitate a avut la bază 
„Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare 
şi a instituţiilor de învăţământ superior”,
 USAMV Cluj-Napoca este o instituţie academică de cercetare 
avansată şi învăţământ, care promovează excelenţa în procesul educativ şi 
de cercetare şi care deserveşte un spectru larg de specializări din domeni-
ile specifice agriculturii, horticulturii, zootehniei, biotehnologiilor şi medicinei 
veterinare.
 Carta USAMV Cluj-Napoca (adoptată în formă revizuită în anul 
2009) este documentul care stabileşte misiunea, principiile şi cadrul general 
de funcţionare şi are ca parte componentă regulamente specifice (anexele 
RC1-49). Periodic, USAMV Cluj-Napoca îşi propune să îmbunătăţească 
regulamentele de funcţionare şi procedurile de aplicare şi implementare a 
Cartei. Membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să respecte Carta şi 
regulamentele specifice.

 USAMV Cluj-Napoca cuprinde următoarele structuri :
 - structura didactică (4 facultăti, 4 departamente, 28 catedre);
 - structura de cercetare-proiectare (Departamentul de cercetare,  
transfer tehnologic şi inovare, centre de cercetare, laboratoare de  
 cercetare şi prestări servicii, o platformă de biotehnologii) 
 - structura de administraţie (precizată în regulamentul de organi-
 zare şi functionare al USAMV Cluj-Napoca, aprobat de Senatul 
USAMV Cluj-Napoca);
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 - structuri pentru evaluarea calităţii serviciilor educaţionale, promo 
 varea eticii universitare şi relaţii de parteneriat.
 În cadrul USAMV Cluj-Napoca, funcţionează următoarele 4 
facultăţi: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea 
de Zootehnie şi Biotehnologii şi Facultatea de Medicină Veterinară. Toate 
facultăţile au sediul în clădiri proprii ale USAMV Cluj-Napoca. Facultăţile au 
ca şi conducere colectivă Consiliul profesoral, prezidat de decan. Facultăţile 
sunt structurate pe catedre, conduse de un şef de catedră şi biroul catedrei. 
Informaţii privind structura şi personalul facultăţilor sunt prezentate pe site-
ul universităţii (www.usamvcluj.ro).
 Managementul academic este structurat în conformitate cu 
legislaţia în vigoare (Legea nr. 84/1995 şi Legea nr. 128/1997) şi cu preve-
derile Cartei Universităţii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a USAMV Cluj-Napoca şi a Regulamentului de ordine interioară. Ultimele 
alegeri academice s-au derulat în perioada ianuarie – februarie 2008, re-
spectându-se Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor din 
USAMV-Cluj Napoca, pe baza cărora s-au stabilit Organigrama instituţiei şi 
componenţa Senatului şi a Biroului de Senat, a Consiliului de Administraţie 
şi a altor structuri manageriale la nivel de universitate, facultăţi sau catedre, 
ţinând seama de Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 
2538/01.11.2007. 
 În cadrul USAMV Cluj-Napoca, conform Cartei, activitatea 
managerială se desfăşoară la următoarele niveluri decizionale: Senatul 
universităţii, Biroul Senatului, Consiliul de administraţie, Consiliul facultăţii 
şi Biroul catedrei.
 Conform Cartei, USAMV Cluj-Napoca este condusă de Senatul 
universităţii, prezidat de rector. Senatul Universităţii funcţionează conform 
Regulamentului de funcţionare a Senatului şi a Biroului de Senat al US-
AMV Cluj-Napoca. Rectorul este numit de Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării în urma alegerii sale de către Senatul universităţii. Rectorul este 
asistat de trei prorectori (ce provin din trei facultăţi diferite, altele decât fac-
ultatea de provenienţă a rectorului) şi de directorul general administrativ. 
Senatul include 46 de membri aleşi de către Consiliile facultăţilor.
 Conform organigramei aprobate de Senat activitatea universităţii 
este coodonată de următoarele comisii de specialitate:
 • Comisia de activitate didactică, prezidată de prorectorul academic
 • Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii prezidată de   
 prof. dr. Carmen Socaciu
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 • Comisia de Avizare Internă a rapoartelor de cercetare, prezidată  
de prorectorul ştiinţific
 • Comisia pentru patrimoniu şi gestionarea bazei materiale, 
prezidată de prorectorul cu probleme sociale şi economice
 • Comisia pentru probleme social-culturale studenţeşti, prezidată de 
prorectorul cu probleme sociale şi economice
 • Comisia pentru relaţii cu absolvenţii universităţii, prezidată de 
prorectorul cu probleme sociale şi economice.

Obiectivele generale ale evaluării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 Principalele obiective ale evaluării externe la Universitatea de Stiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca au fost următoarele: 

- să contribuie la promovarea şi asigurarea unei calităţi ridicate în 
procesul de predare-învăţare în Universitatea de Stiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
- să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului larg un acces rapid 
la informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care US-
AMV Cluj-Napoca oferă programe de studii, diplome şi calificări, care 
respectă cerinţele naţionale, în conformitate cu standardele academ-
ice europene şi principiile de calitate;
- să asigure faptul că, în situaţiile în care se constată existenţa unor 
probleme în asigurarea calităţii programelor de studii, se creează 
premisele pentru iniţierea acţiunilor de ameliorare a acestora; 
- să asigure mecanisme prin care sunt garantate calitatea procesu-
lui de predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea 
publică a instituţiilor de învăţământ superior.
 Scopul prezentei evaluări instituţionale externe este acela de a 
identifica şi certifica măsura în care Universitatea de Stiinţe Agri-
cole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca răspunde interesului public, 
precum şi măsurile pe care le asigură  în exercitarea dreptului legal 
de acordare a diplomelor şi calificărilor şi se preocupă de creşterea 
calităţii, cu referire, mai ales, la următoarele componente ale activităţii 
academice:

 procesul de predare-învăţare, prin asigurarea unui nivel 
calitativ corespunzător al programelor de studii, în conformitate cu 
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standardele academice ale Universităţii, elaborate în concordanţă cu 
standardele şi indicatorii de performanţă ARACIS;
 exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.
Principalele aspecte supuse atenţiei, prin verificare, examinare şi 
analiză, în cadrul vizitei de evaluare instituţională externă au fost 
următoarele:
 statutul juridic şi baza legală de funcţionare a USAMV Cluj Napoca, 
ca instituţie de învaţământ superior, acreditată şi recunoscută, re-
spectiv misiunea declarată;
 organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere 
academice şi administrative ale acesteia, în concordanţă cu legislaţia 
în vigoare;
 toate aspectelor legale - profesionale, ştiinţifice şi etice - privind re-
crutarea, selectarea, pregătirea şi promovarea personalului didactic, 
de cercetare şi administrativ, în vederea îndeplinirii misiunii instituţiei;
 mecanismele de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, re-
spectiv rezultatele aplicării acestor mecanisme la nivel instituţional şi 
la nivelul programelor de studii oferite de universitate;
 modul în care USAMV Cluj Napoca a utilizat referinţele, 
recomandările şi cerinţele incluse în Metodologia şi Standardele ARA-
CIS privind asigurarea calităţii, precum şi modul în care elaborează 
şi aplică strategiile de creştere a calităţii procesului instructiv-edu-
cativ, a cercetării ştiinţifice, a structurilor instituţionale de conducere 
academică şi administrativă etc.;
 îndeplinirea cerinţelor care vizează infrastructura şi baza materială 
a instituţiei în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare din 
toate punctele de vedere (proces didactic, cercetare stiinţifică, dez-
voltare, social, cultural-sportiv, servicii pentru studenţi, cadre didac-
tice, public şi alte categorii etc.);
 activitatea financiar-contabilă a instituţiei, inclusiv preocupările pen-
tru diversificarea surselor de finanţare proprii;
 aprecierea corpului profesoral al universităţii cu privire la activitatea 
desfăşurată de universitate, posibilităţile de dezvoltare personală, 
modul şi atmosfera de lucru etc.;
 modul de recrutare a studenţilor, la toate ciclurile de învăţământ, 
precum şi modul de urmărire a activităţii lor, pe toată durata studiilor, 
inclusiv modul de finalizare a acestor studii, prin acordarea diplom-
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elor corespunzătoare calificărilor obţinute;
 aprecierea de către studenţi şi absolvenţi a mediului de învăţare 
oferit de universitate, respectiv a nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi 
competenţe care să le permită o inserţie profesională rapidă;
 aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice 
şi practice a absolvenţilor şi a integrării acestora în societăţile şi 
instituţiile la care se angajează, precum şi a modului în care benefici-
arii principali sprijină universitatea şi colaborează cu aceasta.
Din totalul celor 20 programe de studii de licenţă derulate în cadrul ce-

lor patru facultăţi au fost selectate de comun acord cu universitatea, pentru 
evaluarea calităţii, următoarele cinci programe: “Agricultură”, “Horticultură”, 
“Biotehnologii agricole”, “Medicină veterinară” (licenţă) şi “Inginerie genetică 
în ameliorarea plantelor” (program de masterat), reprezentând 20% din to-
talul programelor de studii de licenţă ale universităţii. 

Evaluarea instituţională în vederea evaluării externe a calităţii edu-
catiei din USAMV Cluj-Napoca a fost efectuată în perioada 4-6 noiembrie 
2009, de către o comisie desemnată de Consiliul ARACIS, compusă din:

- Prof.dr.ing. Adrian Lungu, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Director de misiune
- Prof.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan, Universitatea Transilvania din 
Braşov, Coordonator echipă evaluare 
- Prof.dr.ec. Eugeniu Ţurlea, ASE Bucureşti, Expert comisie 
instituţională 
- Prof.dr.ing. Vasílica Stan, USAMV Bucureşti, Expert program 
“Agricultură” licenţă
- Prof.dr.ing. Emilian Madoşă, USAMV Timişoara, Expert program 
“Inginerie genetică în ameliorarea plantelor -master”
- Prof.dr.ing. Adrian Baciu, Universitatea din Craiova, Expert program 
“Horticultură-licenţă”
- Prof.dr.ing. Gabriela Bahrim, Universitatea “Dunărea de Jos” din 
Galaţi, Expert program “Biotehnologii agricole- licenţă”
- Prof.dr. Mihai Carp Cărare, USAMV Iaşi, Expert program “Medicina 
veterinara-licenţă”
- Prof.dr.ing. Florin Ioras, Buckingamshire New University, High Wy-
combe, UK, Expert străin
- Prof.dr. Marina Delia Podea, Universitatea de Vest Vasile Goldiş 
Arad, reprezentant Comisie consultativă şi de auditare a A.R.A.C.I.S.
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- Lector dr. Riana Nicolae, Universitatea Artifex Bucureşti, secretar  
ştiinţific
- Victor Caragea, USAMV Bucureşti, student
- Mihai Vilcea, Universitatea Politehnica Timişoara, student

 Comisia a verificat îndeplinirea cerinţelor normative obligatorii la 
nivel instituţional, respectiv pentru cele 5 programe de studii evaluate (con-
form listei de mai sus), şi a evaluat gradul de îndeplinire a standardelor şi 
indicatorilor de performanţă pentru calitatea educaţiei. Pe durata vizitei de 
evaluare, din partea USAMV Cluj-Napoca au participat Rectorul USAMV 
Cluj-Napoca, Prof.dr.ing. Doru PAMFIL precum şi persoana de contact Prof.
dr.ing. Cornel CĂTOI. Din partea fiecarui program de studii evaluat a par-
ticipat decanul facultăţii în care funcţionează programul respectiv, respon-
sabilul de program, precum şi persoana responsabilă cu asigurarea calităţii 
de la facultate.

 Programul vizitei de evaluare pentru perioada 4-6 Noiembrie 2009, 
a inclus:
- Întâlnirea echipei de evaluatori cu conducerea USAMV Cluj-Na-
poca şi cu persoanele implicate în procesul de asigurare a calităţii în 
USAMV Cluj-Napoca;
- Şedinţa echipei de experţi evaluatori pentru stabilirea în detaliu a 
obiectivelor vizitei şi a procedurii de redactare a rapoartelor şi fişelor 
de vizită;
- Activitatea experţilor evaluatori pentru fiecare program în parte, re-
spectiv pentru analiza aspectelor instituţionale;
- Întâlnirea cu angajatorii absolvenţilor şi cu absolvenţi ai USAMV 
Cluj-Napoca (4 noiembrie 2009, ora 17-19.45);
- Întâlnirea cu reprezentanţii studenţilor din USAMV Cluj-Napoca (5 
noiembrie 2009, ora 9-12);
- Întâlnirea echipei de evaluatori cu conducerea USAMV Cluj-Napoca 
pentru predarea fişelor vizitei. 

 Fiecare expert evaluator de program a întocmit un raport asupra 
programului de studii de licenţă evaluat, şi a completat Fişa vizitei a.2). 
Expertul comisiei de evaluare instituţională, împreună cu coordonatorul 
echipei, au completat Fişa vizitei a.1). Fisa vizitei b) a fost întocmită pe 
baza constatărilor tuturor membrilor echipei de evaluare. Prezentul raport 
detaliază procesul de evaluare şi concluziile comisiei de experţi evaluatori 
asupra asigurării calităţii la nivel instituţional şi al programelor de studii, pre-
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cum şi a respectării standardelor de absolvire.

 Toate aceste aspecte s-au analizat pe baza Dosarului de autoe-
valuare instituţională şi a Dosarelor de autoevaluare a programelor de 
studii, elaborate de către universitate, a altor documente puse la dispoziţie 
în cursul vizitei de evaluare, a informaţiilor publice disponibile pe site-ul 
USAMV Cluj Napoca, precum şi pe baza informaţiilor culese în decursul 
discuţiilor purtate cu diverse grupuri ţintă, în cadrul întâlnirilor organizate cu 
prilejul vizitei de evaluare şi anume cu: 

 echipa de management a universităţii (membrii Biroului Senatului, 
decanii facultăţilor, membrii Senatului); 
 corpul profesoral, cercetători, doctoranzi, reprezentanţi ai sindicatu-
lui cadrelor didactice; 
 secretarul şef şi coordonatorii serviciilor universităţii: Serviciului 
Financiar-Contabil, Serviciului de Resurse Umane etc.; 
 reprezentanţii departamentelor universităţii: Centrelor de cerce-
tare, Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, De-
partamentului de Educaţie Permanentă, Departamentului de Pro-
grame şi Relaţii Internaţionale, Centrului de Informare şi Consiliere a 
Studenţilor (CICS), Bibliotecii; 
 membrii Direcţiei Generale de Asigurare a Calităţii, Comisiei de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii (pe universitate şi facultăţi); 
 studenţi; absolvenţi; angajatori.

 La întâlnirile cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii au participat 
toţi membrii comisiei de evaluare (deci, şi experţii evaluatori ai programel-
or de studii) iar la celelalte întâlniri au fost prezenţi doar membrii echipei 
instituţionale, împreună cu expertul străin şi studenţii evaluatori. 
 Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă a 
fost monitorizat, din partea ARACIS, de către reprezentantul Comisiei Con-
sultative.
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II. EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRI-
COLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ NAPOCA, LA NIVEL 

INSTITUŢIONAL

II.1. Prezentarea generală a instituţiei

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Na-
poca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clu-
jene, fondată în urmă cu 140 de ani. Existenţa ei este bazată pe tradiţia 
învăţământului agronomic clujean, care datează din secolul al XV-lea, când 
elemente de agricultură erau predate în trivium de către călugării iezuiţi 
aflaţi pe actualul amplasament al campusului universităţii. În anul 1869 a 
luat fiinţă Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur, cu o durată a 
studiilor de trei ani, care acorda diploma de “Agronom diplomat”. În prezent, 
universitatea continuă tradiţia institutului respectiv, care a funcţionat în 
perioada 1869-1906, precum şi a instituţiilor ulterioare, respectiv Academia 
de Agricultură Cluj (1906-1929), Academia de Înalte Studii Agronomice 
(1929-1948) şi Institutul Agronomic (1948-1992), fiind moştenitoarea de 
drept a patrimoniului acestora. De-a lungul timpului universitatea a evoluat, 
diversificându-şi specializările, pe fondul modernizării învăţământului 

USAMV Cluj Napoca. Poarta spre cunoaştere
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superior agronomic. Prin hotărârea Senatului din data de 17 ianuarie 
1990, Institutul Agronomic s-a structurat pe patru facultăţi: Agricultură, 
Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii şi Medicină Veterinară. Această 
structură a fost aprobată de Ministrul Învăţământului prin Ordinul M.I. nr. 
7751 din 27 aprilie 1990, funcţionând şi în prezent. În baza autonomiei uni-
versitare, Senatul a hotărât ca, din anul universitar 1990/1991, „Institutul 
Agronomic” să primească denumirea de „Universitatea de Ştiinţe Agricole”, 
hotărâre confirmată prin OMIS nr. 4894 din 22 martie 1991. Din anul 1992 
instituţia a funcţionat sub denumirea de “Universitatea de Ştiinţe Agricole 
Cluj-Napoca”, potrivit HG 812 publicată în Monitorul Oficial 337 din 29 de-
cembrie 1992, iar din 28 iulie 1995 conform HG nr. 586, instituţia primeşte 
numele actual de “Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca”, în baza OMI 4620/1995.
 Facultatea de Agricultură a fost fondată în octombrie 1869, ac-
tivitatea şi istoricul acesteia aflându-se la baza dezvoltării ulterioare a 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 
Facultatea pregăteşte specialişti în domeniile agronomie, biologie, ingin-
eria produselor alimentare şi ingineria mediului, având o bogată experienţă 
didactică şi de cercetare, recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Mi-
siunea Facultăţii de Agricultură este aceea de formare a specialiştilor care 
pot concura, prin calificarea şi performanţele lor, la lărgirea frontierelor 
cunoaşterii, în promovarea şi implementarea modalităţilor de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimentare şi protecţiei mediului. Aceasta a devenit 
un centru de educaţie, învăţământ şi cercetare reprezentativ pentru ţara 
noastră, specialiştii formaţi aici fiind apreciaţi ca agronomi sau în ultima 
perioadă ca specialişti în industria alimentară, oriunde şi-au desfăşurat ac-
tivitatea. Obiectivele de dezvoltare ale Facultăţii de Agricultură sunt centrate 
pe crearea de valori în societate prin creşterea continuă a cunoştinţelor, 
crearea condiţiilor de exprimare şi perfecţionarea profesională a cadrelor 
didactice şi a studenţilor. Programele de studiu şi planurile de învăţământ 
ale Facultăţii de Agricultură sunt elaborate astfel încât să respecte cerinţele, 
normativele precum şi criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă 
elaboraţi de ARACIS, să asigure compatibilitatea cu cadrul de calificări 
naţionale, precum şi compatibilitatea cu planurile şi programele de studii 
similare din statele UE. 
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Clădirea Facultăţii de Horticultură

 Începuturile învăţământului superior horticol clujean au coincis cu 
înfiinţarea, în anul 1869, a Institutului de Agricultură din Cluj, în prezent Uni-
versitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În anul 
1977, în cadrul universităţii a luat naştere Secţia de Horticultură. După anul 
1990, Facultatea de Horticultură a contribuit la modernizarea învăţământului 
şi a cercetării ştiinţifice de profil şi la extinderea relaţiilor de colaborare ale 
facultăţii cu unităţi similare din ţară şi străinătate. Datorită preocupărilor con-
stante ale cadrelor didactice şi consiliului facultăţii de a diversifica oferta 
universitară, în prezent Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca pune la 
dispoziţia absolvenţilor de liceu şi a celor care doresc să-şi îmbunătăţească 
sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele, o bogată şi atractivă ofertă academică, 
cuprinzând domenii şi specializări care oferă absolvenţilor posibilităţi multi-
ple de afirmare şi realizare profesională. În anul 1935 s-a înfiinţat o secţie 
de Zootehnie, care a funcţionat până în anul 1946. Secţia de Zootehnie 
s-a reînfiinţat în 1959 cu o singură promoţie de absolvenţi, iar în anul 1968 
s-a înfiinţat Facultatea de Zootehnie, ca entitate distinctă. După anul 1992, 
Facultatea de Zootehnie înglobează şi alte specializări (Biotehnologii Ag-
ricole, Piscicultură, Biotehnologii pentru Industria Alimentară) şi ia denu-
mirea de Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. În momentul de faţă, 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii din cadrul USAMV Cluj-Napoca, 
se prezintă ca o unitate de învăţământ prestigioasă, cunoscută şi apreciată 
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în ţară şi străinătate pentru calitatea învăţământului, a cercetării ştiinţifice 
desfăşurate, competenţa corpului profesoral şi valoarea absolvenţilor 
acesteia în  domeniile: Zootehnie, Biotehnologii Agricole, Piscicultură şi 
Acvacultură, Biotehnologii pentru Industria Alimentară.

Clădirea Facultăţii de zootehnie şi biotehnologii
 

 Piatra de temelie a Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca a fost pusă în anul 1962, ca urmare a necesităţii unui învăţământ 
medical-veterinar la nivel naţional care să corespundă cerinţelor şi impera-
tivelor solicitate de creşterea şi asigurarea sănătăţii animalelor domestice. 
În momentul înfiinţării, facultatea a beneficiat de sprijinul unor dascăli care 
şi-au adus o contribuţie esenţială la instituirea unui climat de lucru favorabil 
spiritului de competitivitate şi atingerii unor performanţe însemnate.
 De la înfiinţarea sa, Facultatea de Medicină Veterinară a fost parte 
a Institutului Agronomic şi mai apoi a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Durata studiilor a fost iniţial de 5 ani, pen-
tru ca din 1990 programa analitică să fie structurată pe 6 ani de studiu. În 
peste 45 de ani de existenţă, facultatea a instruit şi format peste 3200 de 
medici veterinari, din care peste 120 au fost studenţi străini. Din anul univer-
sitar 2001-2002 s-a înfiinţat o nouă specializare, şi anume, cea de Bioteh-
nologii medical veterinare, care pregăteşte biotehnologi, cu competenţe di-
verse în cercetarea şi învăţământul de profil biologic. 
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II. 2. Capacitatea instituţională a USAMV Cluj Napoca
Misiune, obiective şi integritate academică

 USAMV Cluj-Napoca funcţionează în baza HG nr.568/16.08.1995 
privind organizarea studiilor universitare şi conform HG nr. 88/2005 priv-
ind organizarea studiilor de licenţă. USAMV Cluj-Napoca funcţionează în 
baza autonomiei universitare, potrivit Cartei proprii, în acord cu legislaţia 
actuală, prevederile Constituţiei României, Legea Educaţiei Naţionale, 
Legea privind statutul personalului didactic şi cu celelalte acte norma-
tive care reglementează sistemul şi procesul de învăţământ în România. 
Universitatea respectă principiile descrise în „Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului”, îşi asumă The Lima Declaration on Academic Free-
dom and Autonomy of Institutions of Higher Education (1988), The Magna 
Charta of European Universities (1988), aderă la Declaraţia de la Bologna 
(1999), la Asociaţia Universităţilor Europene, la Asociaţia Internaţională a 
Universităţilor, la Consorţiul Universităţilor pentru Ştiinţele Vieţii (ICA), la 
Asociaţia Universităţilor Francofone (AUF) şi la Euromediteranean Univer-
sity (EMUNI).
 Carta Universitară a USAMV Cluj-Napoca este cunoscută de mem-
brii comunităţii universitare şi accesibilă tuturor, fiind pe site-ul universităţii. 
Carta USAMV Cluj-Napoca precizează structurile academice, competenţele 

Clădire rectorat USAMV Cluj Napoca
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decizionale, modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul US-
AMV Cluj-Napoca, principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară 
activitatea membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu, 
precum şi reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi 
tehnic-administrativ.
 În acord cu prevederile Cartei proprii, Universitatea de Ştiinţe Agri-
cole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) are ca mi-
siune formarea profesională de nivel universitar, de a produce cunoaştere 
prin cercetare ştiinţifică şi inovare. Misiunea asumată este aceea de cerce-
tare ştiinţifică avansată şi de învăţământ. Conform acesteia, USAMV are 
următoarele obiective:

• promovează excelenţa în domeniul învăţământului, cercetării 
şi inovării prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin 
educaţie pe toată durata vieţii şi integrare în circuitul de valori univer-
sale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere;
• asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în 
domeniile fundamentale de ştiinţe ale naturii, de ştiinţe agricole şi 
silvice, de ştiinţe inginereşti şi de medicină veterinară, prin promova-
rea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postdoctorat bazate pe 
dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării;
• militează pentru îmbunătăţirea continuă a conţinutului procesului 
de învăţământ prin adaptarea permanentă a ofertei de specializări, 
prin revizuirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în 
concordanţă cu standardele şi perspectivele naţionale şi mondiale în 
domeniile vizate;
• prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi 
adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, universitatea îşi propune 
să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană 
din punct de vedere social, economic şi cultural.

 Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional centrat 
pe student. Studenţii sunt stimulaţi să asimileze un ansamblu de cunoştinţe, 
capacităţi şi competenţe profesionale şi civice, care să le permită să activeze 
competent şi responsabil în statul de drept, liber şi democrat, aplicând Sis-
temul European de Credite Transferabile (ECTS). Studenţii USAMV Cluj-
Napoca dobândesc competenţe şi abilităţi practice prin implicarea lor în cer-
cetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată. Ghidul de utilizare a creditelor 
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ECTS face parte din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor.
 Standardele profesionale care stau la baza curriculei universitare 
sunt adaptate valorilor naţionale şi a celor europene în domeniu, reflectând 
nivelul actual al comunităţii noastre universitare, precum şi tendinţele de 
dezvoltare ale acesteia. Standardele impun dobândirea de către studenţi 
a unor competenţe de calitate specifice ariei de învăţământ, dar şi abilităţi 
specifice cercetării ştiinţifice din domeniile menţionate. 
Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice 
proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării profesionale 
universitare şi post-universitare, precum şi modele de conduită profesională 
şi civică. Universitatea îşi asumă rolul de pol de excelenţă al educaţiei şi 
cercetării academice, al culturii şi transferului tehnologic pentru domeniile 
specifice, în spaţiul sud-estic şi central european. Ca pol de excelenţă în 
regiune, dezvoltă relaţii de cooperare în domeniul cercetării şi educaţiei cu 
alte universităţi, agenţii guvernamentale, instituţii guvernamentale locale şi 
centrale, societăţi comerciale private. Acţiunile vizând îndeplinirea misiunii 
şi a obiectivelor asumate se derulează în conformitate cu Planul Strate-
gic al Universităţii pentru perioada 2008-2011. Elaborarea acestuia a ţinut 
seama de prognozele privind evoluţia contextului socio-economic naţional, 
de specificul ofertei educaţionale a instituţiei, de resursele umane şi de baza 
materială, existente.
 USAMV Cluj-Napoca îşi asumă următoarele obiective principale, în 
concordanţă cu misiunea asumată:

(1)  Formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile 
şi specializările din structura universităţii, prin transmiterea către 
studenţi a unui sistem coerent de cunoştinţe ştiinţifice, agronomice, 
medical-veterinare, tehnico-inginereşti şi economice şi dobândirea de 
către aceştia a unor deprinderi practice, în concordanţă cu cerinţele şi 
competenţele generale şi profesionale actuale şi de perspectivă ale 
vieţii economice, sociale şi ştiinţifice.
(2)  Perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ, a programel-
or analitice şi a metodologiei didactice.
(3)  Organizarea activităţilor de educaţie continuă în domeniile şi 
specializările din structura universităţii. 
(4)  Aşezarea criteriilor competenţei didactice şi ştiinţifice la baza 
procesului de evaluare, selectare şi promovare a personalului didac-
tic.
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(5)  Organizarea şi participarea la programe academice naţionale şi 
internaţionale.
(6)  Organizarea şi participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică, de 
proiectare, consultanţă şi expertiză, prin Departamentul de cercetare, 
transfer tehnologic şi inovare din structura universităţii. 

   Indeplinirea acestor obiective trebuie să conducă la:
a)  creşterea prestigiului universităţii, prin publicarea şi disemina-
rea rezultatelor cercetării ştiinţifice;
b)  includerea în cursuri şi în alte forme de activitate cu studenţii şi 
cursanţii a principalelor contribuţii ale cercetării ştiinţifice proprii;
c)  modernizarea laboratoarelor, centrelor de cercetare şi a 
reţelelor informatice;
d)  participarea personalului didactic şi a studenţilor la programe 
naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică;
e)  dezvoltarea schimburilor cu alte universităţi din ţară şi din 
străinătate prin programe de cooperare şi prin participarea la 
manifestări ştiinţifice.

 USAMV Cluj-Napoca dispune de un «Cod de etică universitară» 
în care sunt stabilite principiile generale care să conducă la apărarea valo-
rilor libertăţii academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice. Aplica-
rea Codului de etică universitară şi analiza încălcării principiilor şi valorilor 
apărate de acesta sunt monitorizate de Comisia de Etică a USAMV Cluj-
Napoca, alcătuită din toate categoriile de membri ai comunităţii USAMV 
Cluj-Napoca. 
 Implementarea Codului de etică în USAMV Cluj-Napoca reprezintă 
un contract moral încheiat între membrii comunităţii universitare şi 
însumează idealurile, principiile şi normele morale pe care aceştia consimt 
să le respecte. Principiile conţinute în codul de etică urmăresc protejarea 
valorilor morale fundamentale: libertatea academică, dreptatea şi echitatea, 
meritul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul, 
toleranţa şi politeţea. Codul de etică nu exclude şi nu înlocuieşte drepturile şi 
obligaţiile legale ce revin membrilor universităţii. Administrarea şi aplicarea 
codului de etică este atributul Consiliului de etică care analizează şi rezolvă 
situaţiile delicate care pot apărea în relaţiile dintre membrii comunităţii uni-
versitare. USAMV Cluj-Napoca dispune de practici şi mecanisme pentru 
aplicarea codului. 
 Prin aderarea la acest cod, comunitatea din USAMV Cluj-Napoca 
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corpul profesoral, studenţii, personalul administrativ – participă la aplica-
rea lui în toate domeniile (conducere, activităţi didactice, cercetare ştiinţifică 
etc.) şi ia măsuri eficiente pentru a descuraja, a preveni, semnala şi corecta 
eventualele comportamente lipsite de etică. Prin adoptarea acestui cod, 
comunitatea din USAMV Cluj-Napoca urmăreşte păstrarea şi consolidarea 
imaginii universitare moderne cu o bună reputaţie în mediul educaţional şi 
de integritate academică. 
 În USAMV Cluj-Napoca auditul academic vizează două com-
ponente: calitatea procesului de învăţământ şi cercetare şi activitatea 
administrativă. Rezultatele auditului administrativ se concretizează într-un 
Raport anual al activităţii Compartimentului de Audit Public Intern, care este 
dezbătut în Senat şi făcut public şi într-o raportare semestrială către Rec-
torul USAMV Cluj-Napoca şi Direcţia de Audit din M.E.C.I., sub forma unei 
Machete a indicatorilor privind activitatea de audit public intern. 
 USAMV Cluj-Napoca are implementat sistemul de management al 
calităţii în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2008. La sfârşitul fiecărui an 
universitar este întocmit Programul de audit intern al calităţii pentru anul 
universitar următor, prin care sunt planificate auditurile la nivelul tuturor 
entităţilor funcţionale din USAMV Cluj-Napoca, inclusiv al compartimente-
lor administrative de suport al activităţii didactice şi de cercetare. Auditur-
ile interne ale calităţii au ca obiective urmărirea menţinerii conformităţii cu 
cerinţele ISO 9001:2008, îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii trecute 
în Programele anuale de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului 
de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. Corpul propriu de auditori interni ai 
calităţii numără 12 cadre didactice şi de cercetare. 
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Hol rectorat şi sala senatului universităţii

Conducere şi administraţie

 În cadrul USAMV Cluj-Napoca, conform Cartei, activitatea 
managerială se desfăşoară la următoarele niveluri decizionale: Senatul 
universităţii, Biroul Senatului, Consiliul de administraţie, Consiliul facultăţii 
şi Biroul catedrei.
 Conform Cartei, USAMV Cluj-Napoca este condusă de Senatul 
universităţii, prezidat de rector. Senatul Universităţii funcţionează conform 
Regulamentului de Funcţionare a Senatului şi a Biroului de Senat USAMV 
Cluj-Napoca. Rectorul este numit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării în urma alegerii sale de către Senatul universităţii. Rectorul este 
asistat de trei prorectori (ce provin din trei facultăţi diferite, altele decât fac-
ultatea de provenienţă a rectorului) şi de directorul general administrativ. 
Senatul include 46 de membri aleşi de Consiliile facultăţilor.
 Pentru exercitarea atribuţiilor de conducere în domeniile didactic, 
de cercetare ştiinţifică, administrativ şi financiar, Senatul universităţii are 
următoarele organisme, cu rol consultativ:

• Consiliul Academic condus de prorectorul academic-prof. dr. Cornel    
Cătoi; 
• Consiliul cercetării ştiinţifice şi relaţiilor internaţionale condus de 
prorectorul ştiinţific-prof.dr. Augustin Vlaic;
• Consiliul pentru probleme economice şi sociale condus de prorec-
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torul administrativ - prof.dr. Sevastiţa Muste;
• Consiliul de dezvoltare instituţională condus de preşedintele US-
AMV Cluj-Napoca - prof.dr. Liviu Mărghitaş 

  Pentru exercitarea prerogativelor administrative şi luarea deciz-
iilor privind activitatea curentă, universitatea are constituit un Consiliul de 
Administraţie al USAMV condus de Rector. 
Activitatea administrativă a universităţii este condusă de directorul general 
administrativ - ec. Viorel Poruţiu.
Rectoratul şi prorectoratele au în subordinea lor şi următoarele departa-
mente, birouri şi compartimente specifice a căror subordonare este definită 
de organigramă şi care au propriile lor regulamente interne:

• Departamentul de Pregătire şi Perfecţionare Didactică (DPPD);
• Departamentul pentru Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă şi 
Frecvenţă Redusă (DECIDFR); 
• Departament pentru Organizarea Practicii Studenţilor; 
• Departamentul de Educaţie pentru Carieră; 
• Departamentul pentru Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic 
(DC); 
• Departamentul pentru Asigurarea Calităţii (DAC); 
• Birourile de Relaţii Internaţionale şi de Programe Comunitare; 
• Editura AcademicPres; 
• Biblioteca USAMV; 
• Staţiunea Didactică Experimentală (Cojocna-Jucu).

 Direcţia Economică include Direcţia General-Administrativă 
(Serviciul de Resurse umane, Serviciul Financiar-contabil şi Serviciul Teh-
nic-aprovizionare) şi Biroul de audit financiar-contabil.Acestea au fiecare 
Regulamente de funcţionare proprii. De asemenea, are în subordine Res-
taurantul studenţesc, Clubul USAMV şi căminele studenţeşti. 
 USAMV Cluj-Napoca dispune de un sistem informatic (Internet 
şi Intranet) extins, funcţional în campusul universităţii şi în toate servici-
ile menţionate. Universitatea are web-site propriu (www.usamvcluj.ro), cu 
informaţii actualizate periodic.
 În baza hotărârii Senatului universităţii din 10.05.1999, Ministrul 
Educaţiei Naţionale, prin Ordinul nr. 3921 din 2.06.1999 a aprobat înfiinţarea 
şi funcţionarea în cadrul instituţiei a Departamentului pentru Pregătirea Per-
sonalului Didactic (DPPD). Departamentul este o structură autonomă în 
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cadrul USAMV Cluj-Napoca, subordonat Senatului, cu regulament propriu, 
care eliberează “Certificate de absolvire”.
 Departamentul de Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă şi 
Frecvenţă redusă (DECIDFR) s-a constituit în baza Legii Învăţământului nr. 
84 republicată (cap. IV, art. 135, alin. 1 şi 2), Ordinul MEN nr. 3354 din 25. 
02. 1999 şi Notificarea MEN nr. 11492/1999, privind universitatea ca sistem 
de servicii.
 În prezent, organizarea şi funcţionarea DECIDFR din universitate 
are la bază reglementările HG 1011 din 26.10.2001 şi îşi desfăşoară ac-
tivitatea în conformitate cu prevederile Standardelor privind Învăţământul 
la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă şi a regulamentului propriu, aprobat de 
Senatul Universităţii.
În subordinea universităţii funcţionează Staţiunea Didactică Experimentală, 
cu ferme de producţie şi activitate de cercetare specifică. Activitatea 
Staţiunii Didactice este reglementată prin regulament propriu şi este peri-
odic analizată în Senatul USAMV Cluj-Napoca. Staţiunea didactică include 
două ferme didactice, la Cojocna şi Jucu. Studenţii efectuează practica în 
aceste ferme conform activităţii coordonate de Departamentul de Practică 
a Studenţilor.
 Managementul performant promovat în ultimii ani la USAMV Cluj-
Napoca a determinat poziţionarea pe locuri de top a universităţii în clasa-
mentul UEFISCU. Astfel în 2008 USAMV Cluj-Napoca a ocupat locul 9 în ce 
priveşte indicii de calitate IC între cele 49 universităţi de stat din România.  
 Universitatea a ocupat de asemenea locul 1 în 2007 şi locul 4 în 
2008 în ce priveşte indicatorul cercetării (număr de contracte şi valoare-
cadru didactic). Este poziţia cea mai bună ocupată de o universitate din 
cadrul Uniunii USAMV din ţară (http://www.usamvcluj.ro/cercetare/Rap-
ort_2008.pdf).
 Acest fapt demonstrează că managementul echipei de conducere 
a universităţii şi facultăţilor este unul performant şi că premisele clasificării 
USAMV Cluj-Napoca în condiţiile mai dificile ale anului 2009 pe unul din 
primele 8 locuri din ţară este realizabil. Menţionăm că în acest sens Con-
siliul de Administraţie a elaborat în aprilie 2009 un Plan de măsuri anticriză 
de reducere a unor cheltuieli, revizuirea unor sporuri şi redefinirea bugetului 
anual pentru creşterea eficienţei utilizării fondurilor şi a resursei umane. 
 USAMV Cluj-Napoca îşi propune de asemenea ca după promul-
garea noii Legi a Educaţiei Naţionale şi a celorlalte pachete legislative să 
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revizuiască actuala Strategie de dezvoltare până în anul 2012 în acord cu 
noile realităţi economice şi sociale. Se are în vedere de asemenea creşterea 
rolului calităţii în actul de predare şi cercetare, în evaluarea personală, şi 
creşterea răspunderii personale şi a implicării în promovarea excelenţei.
 Rezultatele obţinute de către USAMV Cluj-Napoca în toate dome-
niile (învăţământ, cercetare, investiţii în infrastructură şi echipamante) pre-
cum şi locul ocupat în clasamentul universităţilor din România, atât la gen-
eral cât şi pe domeniul Ştiinţe agricole şi silvice, reflectă faptul că instituţia 
practică un management performant şi că acesta este sustenabil şi în viitor. 
Menţionăm că USAMV Cluj-Napoca implementează în cursul anului 2009 
standardele SR EN ISO 9001: 2008.

 

Spre intrarea la rectorat

 Activitatea managerială a universităţii din ultimii ani (prezentată 
comparativ în Raportul rectorului pe 2008) s-a concretizat şi prin:

• Atingerea unui mare număr de studenţi, 6133, pe baza creşterii 
atractivităţii şi a fundamentării corecte a cifrelor de şcolarizare pe 
baza cercetării de piaţă şi în funcţie de indicatorii de calitate realizaţi 
de fiecare facultate. 
• Promovarea autonomiei universitare privind managementul finan-
ciar, prin realizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe facultăţi, proi-
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ectarea programelor de studii, stabilirea cifrei de şcolarizare, dotarea 
tehnică a laboratoarelor şi spaţiilor de învăţământ, stabilirea unei po-
litici de resurse umane pe trei ani şi stabilirea de norme privind pro-
movarea şi recrutarea personalului didactic şi auxiliar.
• Funcţionalizarea la nivel de universitate şi la nivelul facultăţilor a 
structurilor de management al calităţii (prin Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii, Departamentul pentru Asigurarea Calităţii şi sub-
structuri aferente facultăţilor, până la nivel de catedră), ţinând cont 
de expertiza dovedită de membrii acestor organisme în domeniu. A 
fost elaborată o analiză SWOT privind Managementul Calităţii, au fost 
elaborate şi perfecţionate procedurile şi criteriile de evaluare şi asig-
urare a calităţii, conform regulamentelor aprobate. A fost elaboarat 
sistemul de evaluare on line.
• Crearea unui Departament de Imagine şi Relaţii Publice, care a 
avut ca principală sarcină promovarea universităţii şi a activităţii ei şi 
asigurarea transparenţei informaţiei la nivel intern şi extern. În acest 
mod s-a realizat o mult mai bună cooperare cu mass-media şi cu me-
diul comunitar şi o mai largă implicare în viaţa socială şi culturală din 
regiune.
• Crearea unui Departament pentru Cercetare, Inovare şi Trans-
fer Tehnologic şi a unui Birou de Programe Comunitare, în scopul 
perfecţionării managementului cercetării ştiinţifice şi a cooperării cu 
mediul economic şi de afaceri.
• Actualizarea şi aprobarea de către Senat a Codului de etică 
universitară şi a Comisiei de Etică universitară, pentru a urmări modul 
în care sunt respectate standardele de etică profesională a membrilor 
comunităţii academice.
• Introducerea unui sistem integrat de evidenţă contabilă, financiară 
şi administrativă a studenţilor pe bază de smart carduri cu chip.

 Funcţionalitatea structurilor USAMV Cluj-Napoca este monitorizată 
şi evaluată periodic de către Comisia de Audit Public Intern care funcţionează 
pe baza unui regulament propriu existând şi un Birou de Audit Intern în 
conformitate cu Legea 672/2002, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 38/2002 şi Normele Metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării. Auditul financiar se face pe baza unui regulament specific 
Bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi rezultatele auditării externe 
a situaţiilor financiare sunt făcute publice în urma analizei efectuate de către 
Senat.
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 Orice modificare a structurii organizatorice se face cu aprobarea 
Senatului universitar în funcţie de modificările aprobate ale activităţii aca-
demice, de evoluţia cererii socio-economice şi de necesităţile exprimate 
sau implicite ale unei bune funcţionări a întregului ansamblu universitar. 
Funcţionarea structurilor organizatorice este realizată prin dependenţele 
prezentate în organigrama USAMV Cluj-Napoca (vezi I. INTRODUCERE).
Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consiliile profesor-
ale şi senat este descris în Carta Universitară şi în regulamentele interne. 
Din discuţiile purtate de membrii comisiei de evaluare cu reprezentanţii 
studenţilor din USAMV Cluj-Napoca, a rezultat că regulamentul privind 
alegerea reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatul 
universităţii s-a făcut fără consultarea prealabilă a sindicatului acestora. 
Studenţii apreciază că majoritatea iniţiativelor supuse discuţiei în consiliile 
facultăţilor au avut succes.
Activitatea didactică este organizată sub formă de învăţământ universitar în 
sistem integrat de patru sau trei ani şi în sistem pe cicluri de studii univer-
sitare – licenţă, masterat şi doctorat, în învăţământ pe cicluri de studii uni-
versitare. Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea de cercetare 
ştiinţifică. Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică reprezintă, alături de 
componenta didactică, un criteriu fundamental de evaluare a activităţii pro-
fesionale a personalului didactic.
 Membrii structurilor de conducere academică se aleg, la toate nive-
lurile, de către membrii comunităţii universitare, prin vot secret. Admiterea în 
comunitatea academică se face pe baza activităţii didactice şi de cercetare 
ştiinţifică. Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice se fac publice prin rap-
oarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei. Activitatea didactică şi 
ştiinţifică a personalului didactic şi de cercetare-proiectare este evaluată pe-
riodic. Senatul apreciază periodic activitatea structurilor universitare, potrivit 
standardelor naţionale şi ale celor proprii. 
 Structurile organizatorice ale USAMV Cluj-Napoca au asigurată au-
tonomie organizatorică, şi funcţională, care constă în dreptul de a:

- stabili propriile structuri;
- elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- selecta, evalua şi promova personal didactic, personal de cerce-
tare-proiectare, studenţi, precum şi personal auxiliar şi administrativ.
Organismele şi persoanele care ocupă funcţii de conducere 
academică şi conducătorii compartimentelor administrative respectă 
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următoarele principii fundamentale:
- principiul independenţei intelectuale şi morale faţă de orice activi-
tate politică sau grup de interese;
- principiul libertăţii de gândire şi exprimare în activitatea academică;
- principiul toleranţei şi al deschiderii spre dialog;
- principiul respectului faţă de competenţa profesională şi ştiinţifică a 
membrilor comunităţii academice şi a altor comunităţi ştiinţifice şi de 
cercetare;
- principiul deschiderii, fără discriminare, spre comunicare între 
cetăţenii români şi între cetăţenii români şi străini.

 Spaţiul academic este inviolabil şi nu poate fi utilizat pentru activităţi 
sau confruntări ale partidelor politice sau ale altor grupări sau organizaţii 
care promovează interese, ideologii sau activităţi politice. Funcţionarea în 
spaţiul universitar a oricărei structuri organizatorice publice sau private se 
face numai cu aprobarea Senatului USAMV Cluj-Napoca sau, prin dele-
gare, de cea a Consiliului academic, Rectorului, Preşedintelui universităţii, 
prorectorilor. Deciziile privind activităţile academice, politicile de personal, 
activităţile economico-administrative, activităţile privind asigurarea calităţii 
sunt luate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu principiile auton-
omiei universitare, prin respectarea prevederilor Regulamentului de organi-
zare şi funcţionare internă a USAMV Cluj-Napoca, de către organele colec-
tive de conducere alese (Senat, Consilii ale facultăţilor, catedre). Deciziile 
privind activităţile tehnico-administrative se iau la propunerea Consiliului de 
administraţie şi se aprobă de către Senat.
 Conducerea executivă şi rezolvarea operativă şi eficientă a prob-
lemelor cerute de activităţile curente din cadrul universităţii, la nivelul dif-
eritelor structuri organizatorice revin Rectorului, Preşedintelui universităţii, 
prorectorilor, secretarului ştiinţific, decanilor, prodecanilor şi secretarilor 
ştiinţifici ai facultăţilor, secretarului şef al universităţii, şefilor de catedre, 
coordonatorilor de departamente, aşa cum sunt cuprinşi în organigrama 
USAMV Cluj-Napoca, în concordanţă cu prevederile legislative sau prin 
hotărâri ale Senatului sau prin Regulamentul de organizare şi funcţionare 
internă al USAMV Cluj-Napoca.
 USAMV Cluj-Napoca dispune de un Plan strategic pentru perioada 
2008-2012, dar şi de planuri operaţionale anuale în concordanţă cu evoluţia 
şi contextul învăţământului agricol şi medical-veterinar superior naţional şi 
european, care sunt cunoscute de toţi membrii comunităţii universitare.   
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         Acestea sunt aplicate conform unor practici şi mecanisme de urmărire 
riguroasă, fiind analizate în cadrul Rapoartelor de activitate anuale, făcute 
publice. Planul strategic cuprinde obiectivele asumate de USAMV Cluj-Na-
poca, în vederea dezvoltării şi amplificării rezultatelor pozitive obţinute în 
universitate, în perioada anterioară, cât şi atingerea unor ţinte noi impuse 
de integrarea învăţământului superior Românesc în cel European.
 USAMV Cluj-Napoca are mecanisme de control şi de dezvoltare 
continuă a performanţelor administraţiei, reprezentate de Compartimentul 
de Control de Gestiune şi Compartimentul de Audit Intern. Direcţia Generală 
Economico - Administrativă din USAMV Cluj-Napoca elaborează la începu-
tul anului Proiecte de venituri şi cheltuieli, pe obiective, iar la sfârşitul anului 
Rapoarte cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia 
patrimonială pe bază de bilanţ. Toate proiectele şi rapoartele sunt discutate 
şi aprobate în Senatul USAMV Cluj-Napoca. Activităţile Direcţiei Economice 
şi ale Direcţiei Administrative din USAMV Cluj-Napoca sunt analizate din 
punctul de vedere al performanţelor înregistrate şi sunt supuse unui proces 
de îmbunătăţire continuă.
 Serviciile administrativ-economice ale USAMV Cluj-Napoca sunt 
informatizate, şi dispun de infrastructură software competitivă. Apreciem 
că aceste servicii funcţionează corespunzător, la nivelul altor prestigioase 
instituţii de învăţământ superior din ţară şi comparativ cu universităţi din 
Uniunea Europeana. Apreciem că rezultatele obţinute de USAMV în direcţia 
informatizării administraţiei se constituie într-un model de bună practică 
pentru managementul eficient al unei universităţi.

 Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate

 Patrimoniul. USAMV Cluj-Napoca este posesoarea unuia dintre 
cele mai frumoase campusuri totalizând 26 ha, dintre care 21 ha sunt locali-
zate în incinta centrală a universităţii, unde au loc majoritatea activităţilor. 
Marea majoritate a clădirilor existente au fost construite în secolul trecut, 
singura clădire nouă, cea a Institutului pentru Ştiinţele Vieţii urmând a fi 
dată în funcţiune în acest an. Este de remarcat însă că toate cladirile au fost 
reabilitate în ultimii ani şi că ele oferă condiţii foarte bune pentru studiu, pr-
edare şi cercetare. Investiţiile, reparaţiile şi reabilitările clădirilor au totalizat 
în ultimii patru ani peste 50.000.000 lei. 
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 Spaţiile pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică deţinute de univer-
sitate totalizează peste 24.000 m2 din care peste 15.981 m2 suprafaţă pen-
tru învăţământ: amfiteatre, laboratoare, săli de lucrări practice, seminarii, 
clinici, spital veterinar şi spital veterinar de urgenţă. USAMV Cluj-Napoca 
asigură spaţii de învăţământ şi cercetare în conformitate cu normele în vig-
oare. Biotehnologiile beneficiază de un departament cu locaţie separată, 
care îi consolidează poziţia de lider în multe domenii ale cercetărilor bi-
otehnologice din ţară, beneficiind şi de statulul de singurul IOD în domeniul 
biotehnologiilor şi singura Platformă de biotehnologii bazată pe cunoaştere.
 

 Apreciem ca USAMV Cluj-Napoca dispune de un patrimoniu care 
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contribuie în mod eficace la realizarea misiunii şi obiectivelor fixate. Baza 
materială a USAMV Cluj-Napoca corespunde specificului său şi se află 
la standarde care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ şi de 
calitate, iar capacitatea spaţiilor de învăţământ săli de curs - amfiteatre, 
săli de seminar, laboratoare utilizate în cadrul USAMV Cluj-Napoca este 
în conformitate cu normativele în vigoare. Sălile de predare, laboratoarele 
didactice, centrele de cercetare, căminele şi spaţiile sportive funcţionează 
în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vig-
oare.
 Grădina botanică a fost extinsă şi transformată în parc agrobotanic, 
acoperind practic tot campusul universităţii şi încorporând şi parcul central, 
livada, via şi pădurea, toate fiind reorganizate după un nou concept şi puse 
la dispoziţia întregii comunităţi academice. Interesul acesteia este sporit şi 
de existenţa celui mai mare acvariu din Transilvania cu o  bogată colecţie 
tematică de peşti oferită ca material didactic şi profesorilor din sistemul 
preuniversitar. USAMV Cluj-Napoca dispune de un Centru de comunicaţii, 
date şi informaţii aplicate prin intermediul căruia se exploatează sistemul 
informatic integrat pentru contabilitate, casierie, programul informatic de 
evidenţă a studenţilor din cadrul tuturor facultăţilor. Exploatarea reţelei IN-
TERNET şi INTRANET prin serverele USAMV Cluj-Napoca asigură naviga-

Grădina botanică a universităţii
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rea optimă pe reţeaua academică. 

Acvariul

 USAMV Cluj-Napoca are în componenţă două staţiuni de cerce-
tare şi producţie utilizate şi cu scop didactic şi ca locuri de practică pen-
tru studenţi. Suprafaţa totală este de aproape 3000 ha ce sunt cultivate 
cu plante agricole şi plante tehnice. La Staţiunea Jucu sunt peste 150 ha 
de câmpuri experimentale ce vor funcţiona alături de loturile demonstra-
tive din Cojocna. USAMV Cluj-Napoca se va mobiliza pentru creşterea şi 
ameliorarea efectivului de animale, precum şi în creşterea producţiilor agri-
cole, alegând cele mai profitabile culturi şi tehnologii. USAMV Cluj-Napoca 
dispune de o Bibliotecă centrală, cu aproape 170.000 de volume şi care 
depune în continuare eforturi pentru sporirea şi diversificarea fondului de 
carte. Ea are regulament propriu de funcţionare un site activ (http://www.
usamvcluj.ro/biblioteca.php) ce asigură studenţilor o informare utilă prin 
colecţii enciclopedice, manuale, tratate, reviste etc. pentru fiecare program 
de studiu. În anul 2008 s-a achizitionat: Baza de date AGRICOLA - 846 titlu-
ri, cărţi electronice on-line 186 titluri, Enciclopedii on-line 7 titluri (32 volume) 
iar din acest an există acces deschis şi la alte baze de date. Aceste achiziţii 
au un caracter permanent şi pot fi accesate de la orice calculator conectat 
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la serverul USAMV Cluj-Napoca, inclusiv din cămin.

Biblioteca universităţii

  Dinamica fondului de publicaţii din Bibliotecă este în creşetere în 
ultimii 3 ani, după ce în 2005 a fost aplicată o restructurare prin modul de 
organizare, asigură accesul tuturor cititorilor la colecţiile bibliotecii: prin îm-
prumutul la domiciliu, dar şi prin existenţa sălilor de lectură. Biblioteca US-
AMV Cluj-Napoca, cu un număr total de 610 de locuri în sălile de lectură, 
oferă studenţilor şi cursanţilor un fond de publicaţii monografice, cursuri de 
specialitate, periodice şi materiale audio-video care acoperă integral liter-
atura de specialitate română şi străină recomandată de programele ana-
litice, corespunzătoare misiunii asumate la nivelul întregii universităţi şi a 
programelor sale de studii. Disciplinele din planurile de învăţământ pentru 
toţi anii de studiu se reflectă în colecţiile Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca, cu 
precizarea că cea mai mare parte din colecţia bibliotecii (120.000 volume) o 
constituie publicaţiile apărute în ultimi 10 ani la edituri de prestigiu din ţară 
şi din străinătate. Din fondul total de carte 90% reprezintă titluri de carte sau 
cursuri de specialitate pentru domeniile de specializare ale USAMV Cluj-
Napoca. 
 Editura AcademicPres http://www.usamvcluj.ro/academicpress.
php a fost înfiinţată în anul 2001, este dotată în prezent cu echipamentul 
digital de ultimă generaţie şi beneficiează de o resursă umană înalt calificată 
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pentru activitatea de editare şi tipărire. Funcţionează pe baza unui regula-
ment propriu şi asigură un standard superior de calitate pentru publicaţii şi 
un cost redus, iar dinamica activităţii este prezentată succint mai jos: 

Publicaţii realizate prin editura universităţii, AcademicPres

Anul 2005 2006 2007 2008
Total cărţi 69 57 59 60
Cu ISBN 46 45 47 55
Suport de 
curs

285 291 280 293

Valoare (lei) 11.950.000 16.027.900 17.028.000 17.528.400

 Prin Editura AcademicPres şi tipografia USAMV Cluj-Napoca sunt 
publicate (acordându-se numere ISBN sau ISSN) şi/sau multiplicate mate-
rialele de studiu necesare studenţilor şi specialiştilor în domeniu. Lucrările 
editate sunt puse la dispoziţia studenţilor, într-un număr suficient, prin inter-
mediul bibliotecii centrale a universităţii şi a bibliotecilor din fiecare facultate 
sau departament/catedră. 
 Editura AcademicPres a fost evaluată şi este recunoscută de către 
CNCSIS. Aici se tiparesc şi revistele uSAMV Cluj-Napoca prezentate pe 
site-ul: http://www.usamvcluj.ro/academicpress.php :

• Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca: http://notulae-
botanicae.ro/nbha/
• Buletin Facultatea de Agricultură: http://journals.usamvcj.ro/agricul-
ture
• Buletin Facultatea de Horticultură: http://journals.usamvcj.ro/horti-
culture
• Buletin Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii: http://journals.us-
amvcj.ro/zootehnie
• Buletin Facultatea de Medicină Veterinară: http://journals.usamvcj.
ro/veterinary
• Agricultura: http://journals.usamvcj.ro/agricultura
• Clujul Medical Veterinar
• Protecţia plantelor
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• Hameiul şi plantele medicinale
• Hortus Agrobotanicus Napocensis - Index Seminum
• Buletin Informativ USAMV Cluj-Napoca
• Buletin informativ al filialei ASAS Cluj

 USAMV Cluj-Napoca are şi un ziar propriu: “USAMV Newsletter”, în 
care studenţii şi cadrele didactice prezintă periodic (lunar) noutăţi din viaţa 
universităţii: (http://journals.usamvcj.ro/usamvnewsletter). Universitatea 
este co-editor al „Journal of Central European Agriculture”, o prestigioasă 
publicaţie electronică care permite o rapidă diseminare a rezultatelor 
cercetărilor: (http://www.agr.hr/jcea/).

 
Laborator de informatică

 Reţeaua de calculatoare a USAMV Cluj-Napoca dispune de peste 
620 PC-uri şi 8 laboratoare de informatică la care au acces toţi studenţii. 
În căminele studenţeşti peste 1200 de studenţi au acces extins la sistemul 
de comunicare prin Internet şi Intranet (fibră sticlă). Dotarea laboratoarelor 
didactice şi de cercetare cu tehnică de calcul corespunde nevoilor rezultate 
din tematicile cursurilor şi a programelor de studiu. Echipamentele existente 
şi programele achiziţionale (cu licenţă) permit iniţierea unor cercetări de 
anvergură pe plan naţional şi internaţional. Fiecare PC are o fişă individuală 
şi sistemul este protejat de un program antivirus PANDA cu raportare zilnică 
a evenimentelor. 
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 Departamentul de Imagine din cadrul USAMV Cluj-Napoca a 
fost înfiinţat în 2007, conform hotărârii Senatului din 23.03.2007, art. 4, şi 
funcţionează în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 
interes public.  Acesta asigură interfaţa de prezentare a
 

Cămin studenţesc USAMV

 USAMV Cluj-Napoca în relaţie cu mass-media, cu alte organizaţii şi agenţi 
economici. Acest departament crează şi menţine o imagine publică pozitivă, 
internă şi externă, ce implică responsabilitate şi atenţie în informare, afişarea 
unei conştiinţe sociale active. Departamentul de Imagine îşi desfăşoară ac-
tivitatea în baza unui regulament propriu 
 Dotări importante au fost realizate şi în acest Departament nou 
care este însărcinat în prezent şi cu prospectarea pieţii economice spre 
atragerea de noi surse de finanţare extrabugetare (prin contracte de spon-
sorizare, donaţii, prestări de servicii, asocieri, concesionări, închirieri etc.). 
În prezent are loc cel mai amplu program de dotări care reclamă eforturi 
de peste 80 milioane de lei în viitor pentru realizarea unor obiective strate-
gice ca: Institutul pentru Ştiinţele vieţii (4600 mp), Biblioteca centrală (7.500 
mp), Centrul de cercetări pentru biodiversitate (Banca de gene), Centrul 
de conferinţe şi hotel de 100 locuri (10.000 mp), Cămin pentru doctoranzi, 
Platforma TPPA, Centrul de practică Jucu, ferma pilot Cojocna, mansardare 
cămine, clubul Agronomia, extindere Pavilion VI Veterinară. Toate obiec-
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tivele sunt aprobate prin planul de investiţie al MECI şi sunt realizate din fon-
duri proprii şi cele bugetare. Menţionăm ca USAMV Cluj-Napoca a predat 
recent şi proiectul POR 2.1 pentru Centrul de Cercetări Horticole Avansate 
de aproape 15 mil. euro care va redefini evoluţia facultăţii de horticultură, 
cea care a avut evoluţia cea mai spectaculoasă în ultimii 10 ani. Analizând 
succint evoluţia resurselor financiare ale universităţii pe perioada ultimilor 3 
ani (2006-2008), se observă o creştere a acestora, mai ales în anul 2008, 
astfel:

 finanţarea de bază a crescut de la 14.100.000 lei în anul 2006, la 
24.320.000 lei în anul 2008;
 finanţarea din venituri proprii, a scazut de la 10.300.000 lei în 2006 
la 6.900.000 lei în 2008;
 finanţarea din venituri provenite din cercetare a crescut de la 
11.100.000 lei în anul 2006 la 26.110.000 lei în anul 2008, direcţionată 
mai ales către amenajarea laboratoarelor de cercetare, procurarea 
de echipamente performante.

 Activitatea financiară a USAMV Cluj-Napoca are ca obiectiv asig-
urarea unui buget anual capabil să susţină programul ambiţios al echipei 
manageriale şi utilizarea judicioasă a resurselor existente. în acest scop se 
are în vedere: 

• menţinerea unui număr de circa 7.000 de studenţi bugetaţi şi cu 
taxă la cele trei forme de învăţământ;
• creşterea numărului de studenţi la masterat şi doctorat, precum şi a 
celor la distanţă şi la licenţă în limbi străine;
• asigurarea unor resurse extrabugetare de minim 40% din bugetul 
anual;
• creşterea numărului şi a valorii proiectelor de cercetare contractate;
• creşterea ofertei de servicii universitare la nivelul tuturor comparti-
mentelor: educaţie, cercetare, administrativ, social, consultanţă, ex-
tensie etc.;
• gestionarea responsabilă a veniturilor pentru asigurarea tuturor 
cheltuielilor de personal, burse, precum şi cele necesare cheltuielilor 
materiale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice şi administra-
tive; 
• stabilirea plafoanelor maximale de salarii la nivel de facultăţi în 
corelaţie cu numărul de studenţi echivalenţi pentru o politică de cadre 
sustenabilă şi un raport maximal de 50% profesori şi conferenţiari;
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• redimensionarea schemelor de personal didactic auxiliar şi admin-
istrativ şi stabilirea bugetul fiecărui compartiment în funcţie de volu-
mul activităţilor şi nu de numărul angajaţilor;
• actualizarea permanentă a sistemului de taxe şi îmbunătăţirea 
modalităţii de colectare şi evidenţiere a lor;
• iniţierea unui program special de atragere de noi fonduri prin 
sponsorizări, donaţii sau servicii şi selectarea a şase parteneri 
strategici pentru sprijinirea activităţilor didactice (burse), ştiinţifice 
(publicaţii, conferinţe), sociale sau administrative.

Structura distribuţiei veniturilor USAMV Cluj-Napoca în ultimii patru ani este 
prezentată în figura de mai jos:
 

Structura distribuţiei veniturilor USAMV Cluj-Napoca

 Finanţarea de bază nu a prezentat aceste creşteri semnifica-
tive datorită creşterii numărului de studenţi, ci mai ales datorită creşterii 
alocaţiilor anuale, a alocaţiei pentru un student echivalent, impuse mai 
ales de politicile salariale promovate în această perioadă. Activitatea de 
contabilitate este informatizată. Programul SICOB este un sistem informatic 
integrat, care a fost realizat în cadrul Programului PHARE – HER RO9601-
Reforma învăţământului superior din anul 2000. Programul de contabilitate 
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este actualizat şi îmbunătăţit permanent cu modificările legislative apărute.
 Taxele şcolare calculate la nivelul USAMV Cluj-Napoca nu depăşesc 
costurile medii de şcola¬¬ri¬zare pe anul universitar din învăţământul public 
finanţat de la buget, pentru domeniul funda¬¬mental domeniile de licenţă, 
de masterat şi doctorat similare. Modul de utilizare a taxelor este făcut pub-
lic pe site-ul USAMV Cluj-Napoca, prin intermediul „Raportului cu privire la 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază 
de bilanţ”, la finele fiecărui an calendaristic. Taxele de studii practicate de 
USAMV Cluj-Napoca sunt:

 la studii de licenţă: 2200-2700 lei/an;
 la masterat: 2200-2700 lei/an; 
 la doctorat: 2200-3500 lei/an.
În anul 2006 s-au încasat venituri din taxe în valoare totală de 
7.026.121 lei. Din această sumă s-au efectuat plăţi în valoare totală 
de 7.026.121 lei, în principal pentru următoarele categorii de cheltu-
ieli:
 cheltuieli de personal                                      3.043.169 lei
 cheltuieli materiale şi prestări de servicii        2.760.339 lei 
 cheltuieli de capital                                         1.222.673 lei
În anul 2007 s-au încasat venituri din taxe în valoare totală de 
7.199.350 lei. Din această sumă s-au efectuat plăţi în valoare totală 
de 7.199.350 lei, în principal pentru următoarele categorii de cheltu-
ieli:
 cheltuieli de personal                                      3.779.593 lei
 cheltuieli materiale şi prestări de servicii        3.137.626 lei 
 cheltuieli de capital                                         282.131 lei
În anul 2008 s-au încasat venituri din taxe în valoare totală de 
6.822.720 lei. Din această sumă  s-au efectuat plăţi în valoare totală 
de 6.822.720 lei, în principal pentru următoarele categorii de cheltu-
ieli:
 cheltuieli de personal                                      2.769.580 lei
 cheltuieli materiale şi prestări de servicii        4.053.140 lei 

 Activitatea didactică şi de cercetare a programelor de studii se 
desfăşoară în spaţii de învăţământ aflate în proprietatea universităţii: săli 
de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare pentru disciplinele din 
programele de studii, laboratoare de cercetare, dotate corespunzător cu 
echipamente de laborator, tehnică de calcul, sisteme multimedia etc. Pentru 
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cazarea studenţilor săi, USAMV Cluj-Napoca dispune de patru cămine pen-
tru studenţi, cu o capacitate care acoperă mulţumitor necesarul de locuri de 
cazare. USAMV Cluj-Napoca dispune de planuri de dezvoltare şi de planuri 
de investiţii realiste atât pentru spaţiile de învăţământ, cât şi pentru spaţiile 
de cazare în concordanţă cu veniturile previzionate. Sălile de predare/semi-
narizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare 
care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student 
(videoproiector, calculator, ecran proiecţie, echipamente videoconferinţă, 
flip-chart). Laboratoarele de cercetare sunt dotate cu echipamente de labo-
rator şi echipamente de cercetare completate în anii 2007 şi 2008 la nivelul 
acestor ani. USAMV Cluj-Napoca are un numar de 9 centre de cercetare 
acreditate CNCSIS, 11 laboratoare de cercetare şi prestări servicii acredi-
tate sau în curs de acreditare la nivel naţional şi o platforma de biotehnologii 
bazate pe cunoaştere. 
 Prin implicarea intensă a cadrelor didactice, prin elaborarea şi of-
ertarea de proiecte la diverse programe naţionale şi europene, respectiv 
prin câştigarea unui număr important de de contracte, granturi, granturi de 
excelenţă şi altele, încasările obţinute din aceste surse au crescut de la 
11.100.000 lei în anul 2006 la 26.110.000 lei în anul 2008. USAMV Cluj-
Napoca dispune şi aplică un Regulament pentru acordarea burselor pentru 
studenţi. Bursele sunt acordate din alocaţiile de la bugetul de stat şi din 
resurse proprii. Proporţia resurselor proprii alocate burselor şi altor forme 
de ajutor alocaţe studenţilor este de peste 10%. Anual, cu prilejul diferite-
lor manifestări ştiinţifice studenţeşti, sunt acordate premii şi alte stimulente 
participanţilor şi în special premianţilor.

II.3. Eficacitatea instituţională

Conţinutul programelor de studiu

 USAMV Cluj-Napoca are elaborată o politică proprie de recrutare 
şi de admitere a studenţilor şi cursanţilor, pe care o aplică în mod transpar-
ent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor, 
fără nici o discriminare. USAMV Cluj-Napoca are elaborate şi aplică regula-
mente pentru admiterea la toate formele de învăţământ astfel:

- Ghidul candidatului la concursul de admitere în învăţământul uni-
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versitar de licenţă;
- Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ad-
mitere la studiile universitare de masterat în USAMV Cluj-Napoca;
- Metodologie de admitere la studiile doctorale în USAMV Cluj-Na-
poca.

 Informaţiile privind admiterea, situaţii statistice ale anilor anteriori, 
precum şi tematica examenelor de admitere sunt publicate atât pe site-ul 
universităţii (www.usamvcluj.ro) cât şi în broşuri/pliante. Broşura de admitere 
la licenţă şi master, anul 2009-2010, se găseşte pe pagina www.usamvcluj.
ro/admitere/. In cadrul domeniului ales, admiterea candidaţilor la o anumită 
specializare se face pe baza mediei de admitere, în ordinea preferinţelor ex-
primate la înscriere. Pe baza opţiunii proprii, un candidat care prin media de 
admitere nu poate ocupa un loc la o specializare în domeniul ales, este eli-
gibil la ocuparea unui loc (subvenţionat de la buget) la specializările dintr-un 
alt domeniu, dacă în respectivul domeniu au rămas locuri disponibile după 
încheierea concursului. Mecanismul de admitere - modul de desfăşurare 
a concursului de admitere, ponderea rezultatului examenului de admitere 
în nota finală, modul de ierarhizare al concurenţilor, componenţa dosarului 
de concurs, disciplinele şi tematica examenului de concurs este descris în 
Ghidul candidatului la concursul de admitere în învăţământul universitar de 
licenţă.
 Studiile universitare de doctorat se organizează atât în forma de 
învăţământ cu frecvenţă, cât şi în cea fără frecvenţă. Doctoratul în forma de 
învăţământ cu frecvenţă este, de regulă, finanţat de la bugetul de stat. Dacă 
există solicitări din partea candidaţilor, USAMV Cluj-Napoca poate organiza 
doctorat în forma de învăţământ cu frecvenţă şi în regim de studiu cu taxă. 
Doctoratul în forma de învăţământ fără frecvenţă se organizează numai în 
regim de studiu cu taxă iar informaţiile referitoare la admitere se găsesc 
în cap.2 al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de 
doctorat. Informaţiile referitoare la studiile de doctorat se găsesc la adresa 
web www.usamvcluj.ro.
 Din analiza rapoartelor sintetice întocmite de experţii evaluatori 
pentru cele 5 programe de studiu evaluate, se desprind următoarele con-
cluzii principale:
 Agricultură- licenţă:
Puncte tari: 
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- resursă umană foarte bine calificată şi dăruită activităţii de formare 
şi celei ştiinţifice;
- bază materială competitivă european;
- management academic eficient;
- deschidere spre spaţiul european şi internaţional;
- foarte bună organizare;
- caracter academic, ştiinţific şi totodată în respect pentru tradiţia 
agronomică a regiunii la nivelul instituţiei în ansamblu şi la nivelul 
programului de studii evaluat.

Puncte slabe: 
- număr redus de locuri în biblioteca centrală a instituţiei, care nu 
satisface corespunzător numărul mare de studenţi. Totuşi, studenţii 
pot, în prezent, să utilizeze săli de lectură în cadrul catedrelor, iar pe 
termen mediu, noua bibliotecă a universităţii aflată în construcţie, va 
avea o sală de lectură cu un număr de 450 de locuri;
- necesitatea creşterii volumului de lucrări practice în teren la unele 
discipline, precum „Culturi irigate”, semnalată de studenţi.

Concluzii: Având în vedere punctele tari constatate ca urmare a analizei 
dosarului programului de studii şi ca urmare a vizitei, precum şi ca urmare 
a acţiunilor deja întreprinse de universitate în vederea creşterii calităţii pe 
termen mediu şi lung, se apreciază că programul de studii poate primi cali-
ficativul „încredere” în vederea acreditării.
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Agricultură experimentală

Medicină veterinară- licenţă: 

Clădirea Facultăţii de Medicină Veterinară 

 Facultatea de Medicină Veterinară îndeplineşte cu prisosinţă toate 
cerinţele normative obligatorii (A) din fişa de evaluare. În privinţa stand-
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ardelor şi indicatorilor de performanţă generali şi specifici (B), la Facultatea 
de Medicină Veterinară s-au constatat următoarele puncte tari: 

- Cercetare ştiinţifică de excelenţă cu programe de cercetare pe ter-
men scurt, mediu şi lung; 
- Personal didactic cu un grad de instruire profesională şi de cerce-
tare de excepţie;
- Baza materială pe programul didactic şi de cercetare corespunde 
standardelor actuale privind desfăşurarea unui învăţământ superior 
de calitate;
- Eficacitatea educaţională prin conţinutul programului de studiu care 
este armonizat la nivel naţional şi european ceea ce permite echiv-
alarea actelor de studii, profesia de medic veterinar fiind liberală şi 
reglementată la nivel european;
- Standardele de valorificare a calificării universitare obţinute sunt cu 
mult depăşite faţă de cele prevăzute în fişa de evaluare ARACIS;
- Managementul calităţii privind iniţierea, monitorizara şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate de studenţi şi cad-
re didactice sunt corect implementate la nivelul catedrelor, facultăţii şi 
universităţii;
- Baza de date privind asigurarea internă a calităţii este transparentă 
şi actualizată sistematic, facultatea dispune de structuri de asigurare 
a calităţii educaţiei conform legii;
Puncte slabe: 
- Facultatea se confruntă cu probleme studenţeşti de ordin social, 
întâmpină unele greutăţi în aprovizionarea cu materiale necesare 
proceslui didactic în contextul crizei economice naţionale precum 
şi în asigurarea cazuisticii, mai ales pentru animalele de rentă în 
pregătirea clinică a absolvenţilor.

Concluzii: Se propune acordarea calificativului de „încredere” programului 
de studiu de licenţă Medicină Veterinară la USAMV Cluj-Napoca.

biotehnologii agricole- licenţă:

Puncte tari:
- USAMV Cluj-Napoca este o universitate reprezentativă în domeni-
ile în care activează, cu vizibilitate internă şi internaţională deosebită, 
domeniul Biotehnologii fiind unul de vârf cu recunoaştere naţională şi 
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internaţională.
- Universitatea dispune de o infrastructură modernă, 

compatibilă cu cea existentă în dotarea laboratoarelor din Europa şi 
din lume, ceea ce permite abordarea de cercetări la nivel de excelenţă 
cu impact internaţional deosebit. Astfel, în domeniul Biotehnologiei, 
cadrele didactice şi doctoranzii de la USAMV Cluj-Napoca sunt unicii 
în ţară care abordează cele mai noi cercetări în domeniul biotehnolo-
giei moderne, genomică, proteomică, metabolomică, studii cu impact 
deosebit asupra creşterii calităţii vieţii, la frontiera biotehnologie- 
mediu-alimentaţie-sănătate.
- Resursa umană, formată din cadre didactice, doctoranzi şi ingin-
eri de cercertare se bucură de recunoaştere şi o bună vizibilitate 
internaţională, fapt certificat de lucrările publicate în reviste cu factor 
de impact sau indexate în baze de date, cărţi de specialitate publicate 
în edituri internaţionale, alte contribuţii valoroase.
- În universitate există condiţii eficiente pentru derularea unui număr 
mare de programe formative, începând de la programe de licenţă, 
master (unele în limbi străine), doctorat şi programe posdoctorale. In 
domeniul biotehnologie universitatea organizează masterat în limba 
engleză, cu cadre didactice din universităţi din Europa. De aseme-
nea, USAMV Cluj-Napoca beneficiază de colaborarea în calitate de 
coordonator de studii doctorale a prof. dr. Hort Diehil din Germania.
USAMV Cluj-Napoca are calitatea de coordonator sau partener la 
numeroase proiecte câştigate prin competiţii interne şi internaţionale, 
fiind în domeniul Stiinţelor vieţii, universitatea cu cele mai multe 
proiecte derulate. Acest lucru a avut şi are un impact pozitiv asupra 
promovării cercetării şi asigurării competitivităţii cercetării româneşti 
pe plan internaţional.
- USAMV Cluj-Napoca dezvoltă parteneriate atât în domeniul 
programelor formative cât şi a celor de cercetare cu numeroase 
universităţi din Europa – Germania, Austria, Belgia, Ungaria, Franţa, 
Italia, s.a
- Laboratoarele acreditate în USAMV Cluj-Napoca au o contribuţie 
importantă pentru expertiza în domeniile de activitate în care sunt 
acreditate, cu impact deosebit în dezvoltarea regională.

Concluzii: In baza celor afirmate şi analizând calitatea programelor forma-
tive şi de cercetare, calitatea mediul academic şi gradul de îndeplinire a 
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standardelor ARACIS, s-a propus acordarea calificativului “incredere” pen-
tru programul de studii de licenţă Biotehnologii Agricole

Horticultură - licenţă:

Puncte tari:
- existenţa resurselor umane cu o bună pregătire profesională şi 
competenţe în domeniul programului de studiu de licenţă Horticultură;
- existenţa unei baze tehnico-materiale corespunzătoare, incluzând 
aparatura şi echipamentele adecvate domeniului;
- rezultatele, respectiv realizările didactice şi ştiinţifice obţinute până 
în prezent în cadrul domeniului “Horticultură”; seriozitatea, profe-
sionalismul şi implicarea membrilor facultăţii, în special a conducerii 
executive la nivel de facultate, în realizarea documentaţiilor, bazate 
pe regulamente şi indicatori de calitate judicios elaboraţi, realizaţi şi 
respectaţi;
- fondul de carte, în special cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice 
asigură necesităţile de învăţare ale studenţilor;
- activitatea de cercetare este deosebită, în perioada evaluată fiind 
concretizată în 66 granturi de cercetare, fiind susţinută de valoarea 
de peste 40 de milioane lei şi 10.000 €, a granturilor câştigate prin 
competiţie; 
- producţia ştiinţifică rezultată din activitatea de cercetare este 
deosebită;
- numărul foarte mare de absolvenţi absorbiţi de piaţa muncii.

Puncte slabe: 
- cu toate că se încadrează în standarde, procentul de profesori şi 
conferenţiari este la limita superioară a acestora (47,02 %);
- nu în toate cazurile, dimensiunea laboratoarelor asigură suprafaţa 
necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor didactice;
- implicarea insuficientă a tutorilor de an în vederea rezolvării opera-
tive a problemelor ridicate de către studenţi. 

Recomandări: 
- continuarea eforturilor de îmbunătăţire a bazei materiale (spaţii de 
învăţământ – laboratoare);
- continuarea eforturilor de îmbunătăţire a relaţiei cadru-didactic stu-
dent.
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Concluzii: în urma evaluării programului de studiu, respectiv programul 
Horticultură din cadrul Facultăţii de Horticultură a USAMV Cluj-Napoca, 
se propune acordarea calificativului „încredere”, deoarece preocupările la 
nivelul facultăţii pentru un învăţământ de calitate conferă premizele pentru 
îmbunătăţirea acestuia în viitor.

Inginerie Genetică în Ameliorarea Plantelor – masterat:

Puncte tari:
-Existenţa unei baze tehnico-materiale corespunzătoare, incluzând 
laboratoare de specialitate cu aparatură şi echipamente la cele mai 
înalte standarde;
-Existenţa a trei centre de cercetare ştiinţifică instituţionalizate, în do-
meniul programului de master-biotehnologii şi inginerie genetică, cu 
activitate şi rezultate recunoscute pe plan internaţional;
-Număr mare de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, 
derulate sau în curs de derulare în domeniul programului de masterat;
-Existenţa resurselor umane cu o pregătire profesională excepţională 
şi competenţe deosebite în domeniul programului de studiu (patru 
conducători de doctorat în Genetica şi Ameliorarea Plantelor);
-Premize deosebite pentru dezvoltarea domeniului, datorită noilor 
structuri create recent, respectiv “Institutul pentru Ştiinţele Vieţii ”, 
“Centrul pentru biodiversitate şi banca de gene” etc.
-Puncte slabe: 
-Conţinutul unor fişe a disciplinelor poate fi îmbunătăţit, prin prisma 

prezentării conţinutului tematic al cursurilor şi laboratoarelor, obiectivelor 
generale şi specifice, a competenţelor asigurate;

-Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii nu a valorificat în totali-
tate rezultatele obţinute în urma recoltării datelor în cadrul programu-
lui de masterat şi a măsurilor stabilite, privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii procesului educaţional (care sunt, de altfel, foarte bine elabo-
rate şi funcţionale).
Recomandări: 
-Sporirea rolului şi implicării Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii, la nivel de universitate şi facultate, în scopul implementării 
măsurilor de evaluare şi asigurare a calităţii procesului educaţional;
-Continuarea eforturilor de atragere de fonduri prin activităţi de cerce-
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tare şi consultanţă, cu axare şi pe fonduri structurale.
 Concluzii: în urma evaluării programului de masterat Inginerie 
Genetică în Ameliorarea Plantelor, comisia propune acordarea calificativului 
„Incredere”.

Rezultatele învăţării

 Rezultatele studenţilor sunt trecute de examinatori în Cataloage 
tipizate, în ziua susţinerii examinărilor respective. La secretariat există cen-
tralizatoare pentru fiecare an de studiu, pecum şi registre matricole com-
pletate la zi. Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt 
atestate prin Foaia matricolă (Suplimentul la diplomă), care este completată 
şi eliberată la finalizarea studiilor, concomitent cu diploma de licenţă. Pe 
parcursul anilor de studii sunt întocmite situaţii şcolare ale studenţilor. Din 
discutiile purtate de membrii comisiei de evaluare cu absolvenţi sau anga-
jatori ai absolventilor USAMV Cluj-Napoca, din data de 4 noiembrie 2009, 
s-au desprins urmatoarele concluzii :

- Absolvenţii USAMV Cluj-Napoca au o bună pregătire profesională, 
care le permite integrarea relativ rapidă în activitatea companillor 
care îi angajează. Totuşi, se remarcă un uşor declin în pregătirea 
profesională a generaţiilor din ultimii ani faţă de generaţiile anterio-
are;
- Este apreciata ca pozitivă experienţa efectuării lucrarilor de diplomă 
în cadrul firmelor;
- Se recomandă ca portofoliul de cunoştinte al absolvenţilor să includă 
în primul rand o solidă  componentă de cunoştinţe fundamentale din 
agronomie şi medicină veterinară. Această abordare asigură flexibili-
tatea absolvenţilor şi adaptarea rapidă, prin cursuri de specializare la 
firmă;
- Pregătirea practică înregistrează unele deficienţe în raport cu 
aşteptările angajatorilor. Se impune o mai strânsă cooperare între 
angajatori şi cadrele didactice responsabile cu conţinutul programelor 
de practică;
- Trebuie cultivată capacitatea absolvenţilor de a conduce un 
raţionament tehnic, prin îmbinarea inovativă a cunoştinţelor dobân-
dite la cursuri;
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- Angajatorii apreciază colaborarea bună cu cadrele didactice de la 
USAMV Cluj-Napoca, pentru activităţi de consultanţă şi expertizare;
- Se recomandă ca USAMV Cluj-Napoca să reţină datele de contact 
ale absolvenţilor pentru a la transmite periodic informaţii legate de ac-
tivitatea curentă în domeniul cercetării ştiinţifice şi a serviciilor tehnice 
oferite.
- Este necesară crearea unui cadru formal de dialog permanent între 
angajatori şi factorii responsabili în USAMV Cluj-Napoca cu moderni-
zarea / actualizarea planurilor de învăţământ şi a conţinutului disci-
plinelor. Se remarcă disponibilitatea USAMV Cluj-Napoca de a dez-
volta cursuri noi, la solicitarea / sugestia agenţilor economici.
- Din discuţiile cu studenţii, a rezultat că un procent ridicat de studenţi 
din anii terminali se angajează pentru a realiza un venit suplimentar. 
Nu este clar dacă aceste angajări au legătură cu specializarea pe 
care urmează să o absolve. Cu toate acestea, unele firme oferă poziţii 
cu timp de lucru partţal, care permit familiarizarea viitorilor absolvenţi 
cu activitatea şi disciplina muncii într-o companie de profil.
Din discuţiile membrilor comisiei de evaluare cu reprezentanţi ai 

studenţilor din USAMV Cluj-Napoca, s-au desprins urmatoarele aspecte :
- In USAMV Cluj-Napoca funcţionează un Centru de Educaţie pentru 
Carieră (CEC), care oferă informaţii cu privire la modul de aplicare 
pentru o poziţie într-o companie, respectiv tehnici de susţinere a in-
terviului de angajare. Studenţii solicită în cadrul CEC sa funcţioneze 
şi personal dedicat, nu numai cadre didactice care au evident şi alte 
atribuţiuni. Se solicită organizarea sub egida CEC a unor seminarii 
de informare/instruire specifice în vederea îmbunătăţirii şanselor unui 
bun start în cariera profesională.
- Evaluarea cadrelor didactice şi a conţinutului / nivelul disciplinelor 
predate se face semestrial, după sesiunea de examene. Studenţii 
identifică profesori pe care îi considera ca repere şi modele, dar şi 
profesori pe care nu îi agrează; în unele situaţii din cea de a doua 
categorie, se percepe o îmbunătăţire a situaţiei în urma procedurii de 
evaluare.
Din discuţiile cu reprezentanţii studenţilor, rezultă că mai mult de 75% 

dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de US-
AMV Cluj-Napoca, precum şi propriul traseu de învăţare. Totuşi, evaluatorii 
studenţi nu au putut identifica un demers de evaluare obiectivă a gradu-
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lui de satisfacţie al tuturor studenţilor din USAMV Cluj-Napoca, în afara 
informaţiilor provenite din fişele de evaluare a disciplinelor. In urma întâlnirii 
cu reprezentanţii studenţilor a rezultat că aceştia solicită sprijinul în vederea 
participării mai consistente la activităţi de cercetare ştiinţifică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică
 

Centrul de cercetare “ Ştiinţele vieţii” 

Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate este separată de 
finanţarea procesului de învăţământ şi se realizează pe bază de contracte, 
din trei categorii de surse:

 A. Alocări din fonduri publice - circa 40% din valorile contractate în 2008 
ale:

-  Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică din subordinea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

-  Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Su-
perior – CNCSIS;

-  Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare – PNCDI;
-  Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile;
-  Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice si Locuinţei.

B. Contracte directe cu agenţi economici.
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C. Contracte cu finanţare externă.
 Cercetarea se desfăşoară pe două paliere: cercetarea fundamentală 
şi cercetarea aplicată, finanţată prin programe naţionale (CNCSIS, respec-
tiv CEEX, PNI, PNII), dar şi prin contracte de cercetare aplicată cu firme 
şi agenţii, contracte de transfer tehnologic, de prestări servicii. Consil-
iul Cercetării Ştiinţifice al Senatului urmăreşte nivelul de implementare a 
experienţei dobândite şi asigură orientarea financiară corespunzătoare, pe 
care o decide ordonatorul de credite. Planul strategic al cercetării se face pe 
universitate, fiind parte constitutivă a Planului strategic şi pe facultăţi (incluse 
în planul strategic general), prezentat şi pe site-ul universităţii. Programa-
rea şi realizarea cercetării în USAMV Cluj-Napoca se raportează la cadrul 
european, strategia şi domeniile prioritare de cercetare fiind armonizate cu 
domeniile prioritare ale programelor PC7, COST, ale programelor finanţate 
prin fonduri structurale provenite din UE (POR, POS, POSDRU). Acest lucru 
este demonstrat şi prin numărul important de contracte internaţionale ale 
universităţii. În anul 2008, USAMV Cluj-Napoca a câştigat prin competiţie un 
număr de 280 de granturi, având o finanţare de circa şase milioane Euro.
 

 

Situaţia finanţării activităţii de cercetare în anul 2008

 Anul 2008 a fost anul de incheiere a Programului CNCSIS pentru 
toate cele 3 tipuri de granturi pentru proiecte multianuale: Tip A, Tip AT şi Tip 
TD, astfel încat finanţarile obţinute în anul 2008 au fost destinate continuării 
implementării de proiecte, alocarea fondurilor având la bază evaluarea 
rezultatelor prezentate în rapoartele anuale de cercetare ale proiectelor 
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demarate în anii anteriori şi aflate în derulare. Astfel, pe baza rezultatelor 
bune prezentate în rapoartele anuale de cercetare, USAMV Cluj-Napoca a 
obţinut din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică, in cadrul Programului CNCSIS, fondurile nec-
esare pentru a derula în cursul anului 2008 un număr de 46 proiecte de 
cercetare, valoarea totală a devizelor acestor proiecte pentru anul 2008 fiind 
de 1.827.489 lei.
 

Evoluţia finanţării din surse CNCSIS în perioada 2003-2008

 Cercetarea ştiinţifică din universitate dispune de resurse finan-
ciare, logistice şi umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse şi 
acest lucru rezultă din strategia cercetării. Conform Rapoartelor de Cerce-
tare ale USAMV Cluj-Napoca prezentate detaliat pe perioada 2006-2008 
este demonstrat nivelul de excelenţă atins în ultimii ani, universitatea fiind 
pe primele locuri în Romania la categoria eficienţă în cercetare, 
datorită calităţii şi a volumului de resurse financiare atrase prin cercetare.  
 Un fapt remarcabil este numărul record de proiecte de cercetare 
câştigate de doctoranzii universităţii (proiecte TD), care demonstrează că 
există o puternică şcoală doctorală, orientată atât pe doctoratul ştiinţific, cât 
şi pe cel profesional, vizibilă la nivel naţional, prin numărul mare al grantur-
ilor de cercetare şi al publicaţiilor. Şcoala doctorală (I.O.S.U.D.) urmăreşte 
evoluţia profesională a studenţilor, managementul proiectelor, le sprijină 
finanţarea. Sunt permanent în atenţie principiile eticii cercetării, fiind ţinute 
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sub control lucrările publicate, în aşa fel încât dreptul de autor să fie suveran 
şi respectat. Situaţia contractelor de cercetare este inclusă în Raportului 
general de cercetare al USAMV Cluj-Napoca, prezentat în dinamica ultimi-
lor ani. Standardele de calitate şi cele de excelenţă în cercetarea ştiinţifică 
sunt stabilite în cadrul Consiliului Cercetării din Senatul USAMV Cluj-Na-
poca în colaborare cu Departamentul de Asigurare a Calităţii (DAC) pe baza 
lor stabilindu-se proceduri de monitorizare a proiectelor, prin avizare internă 
şi audit al evaluărilor activităţii de cercetare. 
 Cercetarea din USAMV Cluj-Napoca este valorificată prin: publicaţii, 
lucrări  ştiinţifice în cadrul unor reuniuni ştiinţifice de prestigiu sau în re-
viste cotate CNCSIS sau ISI, transfer tehnologic, prin crearea de centre de 
cercetare şi platforme de cercetare, rezultatele fiind prezentate anual, în 
mod compact într-un Raport al cercetării. Cercetarea este valorificată prin 
organizarea de sesiuni ştiinţifice, publicarea de articole şi studii în reviste 
editate la USAMV Cluj-Napoca, prin numărul tot mai mare de cărţi semnate 
de membri ai corpului profesoral, prin participarea la manifestări ştiinţifice 
din diferite tari sau la nivel naţional. Alături de performanţele de cercetare, 
manifestările organizate de USAMV Cluj-Napoca, sunt dovada  implicării 
USAMV Cluj-Napoca în spaţiul universitar european şi naţional. O dovadă 
elocventă sunt manifestările din acest an, 2009, la sărbătorirea a 140 de 
ani de existenţă a USAMV Cluj-Napoca De asemenea, în cadrul Staţiunii 
Didactice se valorifică rezultatele cercetărilor din fiecare facultate.
 Rezultatele cercetării ştiinţifice din universitate sunt apreciate la 
nivel naţional prin premii, distincţii, prin reprezentări în organizaţii de pres-
tigiu şi prin includerea cadrelor didactice şi a cercetătorilor din USAMV 
Cluj-Napoca ca membri în colectivele de redacţie ale unor reviste de pres-
tigiu sau în colective editoriale ale unor edituri de prestigiu. Un număr im-
portant de publicaţii ale cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitate 
sunt menţionate în baze de date internaţionale. Pentru a creşte vizibilitatea 
cercetărilor proprii universitatea editează în total 8 reviste ştiinţifice care 
au fost evaluate de către CNCSIS, o revistă fiind încadrată în categoria A, 
iar şase în categoria B+. Astfel în prezent Editura AcademicPres editează 
revista Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca indexată ISI, 
(inclusă în Web of Science, SCIE, singura revistă din România inclusă în 
ISI domeniul “Plant Sciences”) şi patru reviste incluse în Thomson Reuters 
Master Journal List (ISI): “Bulletin UASVM”, seriile: 

- Agriculture; 
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- Horticulture; 
- Animal Breeding and Biotechnology;
- Veterinary Medicine. 

 Revistele “Scientia Parasitologica”, “ProEnvironment/ProMediu” 
“Agricultura” sunt incluse în numeroase baze de date internaţionale recu-
noscute, printre care CABI, Thomson Reuters Master Journal List (WoS - 
SCIE, ISI Proceedings, Zoological Record), CAS, IC, EBSCO, VINITI, ASCI 
etc. De asemenea, revistele dispun de pISSN şi eISSN, prin urmare au şi 
variantă electronică, ceea ce le asigură o mare vizibilitate internaţională. 
Revistele sunt editate la Editura AcademicPres a USAMV Cluj-Napoca, 
editură recunoscută de către CNCSIS. 
 În anul 2008, cadrele didactice şi personalul de cercetare din uni-
versitate au publicat un număr de 641 de articole ştiinţifice, din care mai 
mult de jumătate au fost publicaţii ISI şi BDI (reviste CNCSIS B+).
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 Situaţia activităţii de publicare în anul 2008

 La nivelul USAMV Cluj-Napoca funcţionează un număr de zece 
centre şi platforme de cercetare:
 

Centre şi platforme de cercetare
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 Activitatea financiară a USAMV Cluj-Napoca

 USAMV Cluj-Napoca are un buget propriu, planificat anual, con-
stituit din alocaţiile MECI şi din surse proprii şi dispune de un patrimoniu 
propriu, pe care îl gestionează conform legislaţiei în vigoare. Departamen-
tul Economic este condus de directorul economic, subordonat Rectorului 
şi Preşedintelui universităţii şi are un în componenţă un Birou Financiar-
Contabilitate. Încadrarea cu personal de specialitate a Departamentului 
Economic corespunde cerinţelor legale, numărul total al posturilor şi al 
celor cu studii superioare. Direcţia economică cuprinde serviciul financiar 
şi serviciul contabilitate. Sarcinile, competenţele şi responsabilităţile ce-i 
revin direcţiei economice sunt descrise în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al USAMV Cluj-Napoca. USAMV Cluj-Napoca are în structura 
organizatorică un serviciu de achiziţii publice care desfăşoară activităţii leg-
ate de achiziţiile necesare bunei executări a tuturor activităţilor din cadrul 
USAMV Cluj-Napoca. Sarcinile, competenţele şi responsabilităţile ce îi revin 
serviciului de achiziţii publice sunt prezentate în Regulamentul de organi-
zare şi funcţionare al USAMV Cluj-Napoca.
 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiei este aprobat de ordona-
torul de credite, căruia i se subordonează, după ce a fost analizat în cadrul 
Senatului universitar, şi este riguros respectat. Veniturile sunt reflectate pe 
fiecare sursă de finanţare, iar cheltuielile nu au depăşit creditele bugetare 
alocate, asigurându-se permanent o funcţionare sustenabilă. Se prevede şi 
o repartiţie a fondurilor utilizate din taxele încasate. Senatul USAMV Cluj-
Napoca analizează şi aprobă anual execuţia bugetului de venituri şi cheltu-
ieli, care este făcută publică pe site-ul USAMV Cluj-Napoca. USAMV Cluj-
Napoca dispune de cod fiscal şi conturi bancare. 
 USAMV Cluj-Napoca are organizată contabilitate proprie, atestată 
prin Registrul inventar, Bilanţul contabil, Contul de execuţie bugetară şi 
Raportul de gestiune. Din aceste documente rezultă că efectuarea cheltuie-
lilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare privind folosirea fondurilor 
publice, provenienţa şi destinaţia veniturilor precum şi caracterul non-profit 
al Universităţii. La nivelul USAMV Cluj-Napoca este organizată o contabili-
tate proprie, în compartiment distinct, cu personal încadrat în conformitate 
cu normele legale în vigoare şi adaptată la specificul instituţiei, şi cu un 
registru de inventar.
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 Contabilitatea, ca activitate specializată în evaluarea, cunoaşterea, 
gestionarea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a 
rezultatelor din activitatea de bază, oferă ordonatorului de credite informaţiile 
cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a rezultatului execuţiei 
bugetare şi a administrării patrimoniului propriu precum şi a poziţiei finan-
ciare în orice moment. Activitatea economico–financiară efectuată de către 
personalul compartimentului financiar-contabil este reflectată în indica-
torii din Bilanţul Contabil şi rezultatele din Contul de Rezultat Patrimonial, 
Situaţia Fluxurilor de Trezorerie, Structura activelor şi Contul de Execuţie 
Bugetară. Veniturile şi cheltuielile sunt armonizate cu obiectivele propuse 
a fi realizate, ca urmare a gestionării activităţii de învăţământ superior şi 
de cercetare. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturile 
bancare, conform raportului de execuţie bugetară (pe 2008) cu respectarea 
strictă a disciplinei financiare. 
 Activitatea de contabilitate este informatizată, utilizându-se sistemul 
SICOB agreat de MECI. Aplicaţia permite prelucrarea datelor înregistrate în 
contabilitate, în conformitate cu normele şi principiile contabile şi asigură 
controlul acestora. În prezent universitatea a dezvoltat un nou program cu 
18 module care permite o mult mai bună gestionare a evidenţelor financiar-
contabile şi administrative, de la accesul în universitate şi cămin, la notarea 
studenţilor şi până la situaţia financiară în timp real. Situaţiile financiare sunt 
prezentate săptămânal în cadrul Consiliului de administraţie şi raportate 
semestrial Comisiei Senatului pentru Probleme Economice şi Sociale. Un 
raport financiar complet este prezentat anual Senatului în cadrul Raportului 
rectorului. 
 USAMV Cluj-Napoca are organizat auditul intern financiar-contabil, 
care se desfăşoară pe baza programelor de audit. Fundamentarea opiniei 
de audit are în vedere gestionarea resurselor disponibile ale instituţiei, în 
scopul realizării obiectivelor necesare în asigurarea siguranţei în funcţionare, 
în conformitate cu cadrul legal şi a Raportului financiar. Bilanţul Contabil, 
Contul de Execuţie Bugetară şi Raportul auditorului financiar sunt analizate 
şi aprobate de Senatul universitar, iar indicatorii economico-financiari sunt 
publicaţi în Monitorul Oficial al României. Fiind instituţie publică, USAMV 
Cluj-Napoca este supusă controlului anual al Curţii de Conturi. Universi-
tatea nu a fost auditată financiar de nicio altă instituţie externă. 
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II.4. Managementul calităţii

Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii
 În structura USAMV Cluj-Napoca funcţionează un Departament de 
Asigurarea Calităţii (DAC), care colaborează cu toate structurile academ-
ice şi administrative ale universităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sis-
temului de management al calităţii. Departamentul de Asigurarea Calităţii 
este condus de un director de departament care îşi exercită atribuţiile cu-
prinse în Fişa postului. USAMV Cluj-Napoca are implementat un Sistem 
de Management al Calităţii pentru Activităţile de Învăţământ şi Cercetare 
din cadrul universităţii şi are definite obiectivele calităţii şi politica calităţii 
pentru activitatea de ansamblu din universitate. Documentaţia sistemului 
de management al calităţii cuprinde proceduri operaţionale şi o serie de fişe 
de evaluare şi înregistrare utilizate pentru evidenţa şi înregistrarea dovez-
ilor privind calitatea. Trebuie menţionată preocuparea USAMV Cluj-Napoca 
de a-şi îmbunătăţi continuu sistemul de management al calităţii la un nivel 
competitiv pe plan european. Astfel, în perioada 2002-2003 USAMV Cluj- 
Napoca a fost evaluată de către European University Association (EUA), 
primind în 2004 calificativul de universitate de succes. 

 
Sediul Departament ului de Asigurarea Calităţii
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 În prezent universitatea se află în faza finală de certificare a Sis-
temului de Management al Calităţii ISO 9001:2008 de către TUV Austria. 
De asemenea, începând cu anul 2005, USAMV Cluj-Napoca este una dintre 
cele 8 universităţi europene de profil implicate în procesul de benchmark-
ing al calităţii în cercetare, coordonat de către Austrian Quality Assurance 
Agency (AQAA).
 Pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ în USAMV Cluj-
Napoca este implementat un set de patru proceduri pentru (1) autoevalu-
area activităţii cadrelor didactice, (2) evaluarea activităţii cadrelor didactice 
de către studenţi, (3) evaluarea de către şeful de catedră şi (4) evaluarea 
colegială. Evaluarea se face periodic, pe baza unui program de evaluare 
aprobat de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC), pe 
bază de criterii aprobate de Senatul USAMV Cluj-Napoca. În procesul de 
evaluare sunt luate în considerare activitatea personalului didactic şi de 
cercetare evaluată colegial şi de şeful de catedră precum şi aprecierile 
studenţilor. Procesul de evaluare se finalizează prin prelucrarea statistică 
a informaţiilor privind activităţile didactice, cu ierarhizarea competenţelor şi 
cu propuneri de îmbunătăţire continuă a calităţii pregătirii şi performanţelor 
personalului didactic. Cu excepţia evaluării activităţii cadrelor didactice de 
către studenţi (adusă la cunoştinţa decanului), aceste informaţii sunt făcute 
publice în pagina de internet a DAC.
 Pentru evaluarea evoluţiei absolvenţilor, USAMV Cluj-Napoca a 
implementat un sistem informatic de urmărire a absolvenţilor (http://www.
usamvcluj.ro/alumni_despre.php). USAMV Cluj-Napoca are o politică 
a calităţii centrată pe clienţii interni (studenţi, masteranzi, doctoranzi) şi 
orientată către excelenţa serviciilor şi activităţilor realizate. Obiectivele US-
AMV Cluj-Napoca privind calitatea sunt:

- identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de îmbunătăţire 
continuă a procesului de învăţământ (predare-învăţare, urmărire şi 
sprijinire a progresului realizat de studenţi şi evaluare a cunoştinţelor 
şi abilităţilor dobândite de aceştia);
- centrarea pe student a activităţii didactice şi implicarea studenţilor 
în evaluare şi elaborarea de decizii;
- identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-eco-
nomic privind competenţele absolvenţilor fiecărei specializări, corela-
rea acestora cu experienţa universităţii şi cu practica internaţională 
(europeană);
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- dezvoltarea unui sistem de management al calităţii bazat pe con-
ceptul “Managementul Calităţii Totale” (TQM).

 Promovarea culturii calităţii în USAMV Cluj-Napoca pe principiul 
orientării serviciului către client se bazează pe o abordare în care intrările 
reprezintă cerinţele clienţilor şi ieşirile sunt constituite de satisfacţia obţinută, 
evaluată periodic. Apreciem că structurile constituite în cadrul USAMV 
Cluj-Napoca pentru asigurarea calităţii, precum şi politicile implementate, 
formeaza un ansamblu coerent şi funcţional care poate fi considerat ca un 
reper de bună practică între universităţile din ţară.

Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studiu

 USAMV Cluj-Napoca a implementat un sistem de management 
al calităţii (SMC) pentru procesele didactice şi de cercetare. Sistemul a 
fost proiectat în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 în domeniul 
educaţiei. Documentaţia SMC al USAMV Cluj-Napoca cuprinde proceduri 
specifice pentru procesul de învăţământ, care încep de la planificarea pro-
gramelor de studii şi continuă cu evaluarea proceselor didactice şi moni-
torizarea periodică a acestora. Procedurile USAMV Cluj-Napoca pentru 
iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, a 
planurilor de învăţământ şi a programelor analitice cuprind instrumentele 
specifice sistemului informatic care gestionează  

Clădirea Aulei  “Mihai Şerban”
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 şi generează diferite tipuri de rapoarte necesare pentru evaluarea 
comparativă a programelor de studii. Procedurile stabilesc principiile, me-
todele şi criteriile în baza cărora se iniţiază elaborarea, aprobarea, moni-
torizarea şi revizuirea periodică a programelor de studiu şi a planurilor de 
învăţământ în cadrul USAMV Cluj-Napoca, indiferent de specializare şi 
ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat), în vederea asigurării calităţii 
educaţiei, a satisfacerii aşteptărilor beneficiarilor şi a standardelor de cali-
tate din învăţământul superior. Prin aplicarea procedurilor se urmăreşte:

- asigurarea sistemului de competenţe necesare unui absolvent, in-
diferent de specializare,
- compatibilizarea structurii curriculare de la USAMV Cluj-Napoca 
cu cele ale unor universităţi europene de prestigiu în domeniu, ca 
element important pentru recunoaşterea diplomelor USAMV Cluj-
Napoca în ţările Uniunii Europene;
- corelarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor din cadrul US-
AMV Cluj-Napoca;
- corelarea planurilor de învăţământ cu fişele disciplinelor şi evita-
rea suprapunerilor tematice redundante (cu excepţia cazurilor în 
care sunt dezvoltate şi aprofundate cunoştinţele din amonte pe fluxul 
educaţional, cu scopul dezvoltării şi aprofundării domeniului de stu-
diu). 

 La planificarea şi actualizarea conţinutului disciplinelor cuprinse 
în Planurile de învăţământ se ţine cont de feedback-ul studenţilor/master-
anzilor/doctoranzilor. Acesta se obţine la finalizarea fiecărei discipline, în 
conformitate cu procedura aferentă şi este adus la cunoştinţa cadrului di-
dactic şi Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pe facultate. Şeful 
Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel de facultate planifică 
şi coordonează activitatea de monitorizare a activităţii didactice din punct 
de vedere organizatoric şi al conţinutului disciplinelor predate la nivel de 
facultate, numind echipele de monitorizare şi raportând rezultatele Comisiei 
centrale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de USAMV Cluj-
Napoca.
 La finalul fiecărui an de studii, Comisia pentru evaluarea şi asigurar-
ea calităţii la nivel de facultate analizează nivelul de satisfacţie al studenţilor 
în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de facultate, 
informaţiile obţinute reprezentând date de intrare în procesul de îmbunătăţire 
a calităţii programelor de studii ale ciclurilor viitoare de studenţi. Anual are 
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loc o revizuire a structurii programelor de licenţă, a planurilor de învăţământ 
şi a fişelor disciplinelor, inclusiv prin consultarea periodică a unor specialişti 
din domeniul educaţiei (din alte facultăţi sau instituţii din ţară şi străinătate), 
dar şi din rândul angajatorilor, al reprezentanţilor pieţei muncii sau al unor 
organizaţii profesionale reprezentative, cu atragerea şi participarea activă a 
celor mai buni studenţi/masteranzi şi absolvenţi.
 Revizuirea structurii programelor de licenţă/masterat/şcoală 
doctorală, a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice are ca 
date de intrare şi rezultatele proceselor de benchmarking în raport cu alte 
universităţi din ţară (în cadrul Consorţiului Univesităţilor cu Profil Agricol) 
şi din străinătate (organizată de AQAA) efectuate de către comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de universitate şi facultăţi.
 Anual, Comisia centrală pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
întocmeşte un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor 
educaţionale şi de cercetare din USAMV Cluj-Napoca. Acest raport este 
adus la cunoştinţa clienţilor şi celorlalte părţi interesate, prin afişare în pagina 
web a DAC şi este pus la dispoziţia organismelor abilitate pentru evaluarea 
externă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. Pe baza 
acestui raport şi a rapoartelor de evaluare a disciplinelor, se elaborează 
propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare 
ştiinţifică. 
 Conducerea USAMV Cluj-Napoca la toate nivelurile aplică principi-
ile îmbunătăţirii permanente ale programelor de studii de licenţă, masterat 
şi al şcolii doctorale pe baza desfăşurării unui benchmarking cu alte şapte 
universităţi de profil din spaţiul european, ţinând cont şi de prevederile 
Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Monitorizarea şi 
revizuirea periodică a programelor de studii se realizează pe bază de pro-
ceduri şi metodologii aprobate de Senatul USAMV Cluj-Napoca, ţinând cont 
şi de feedback-ul studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor, obţinut prin aplica-
rea procedurii de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către studenţi. 
Fiecare program de studii este planificat şi conceput în funcţie de rezultatele 
învăţării şi a formării competenţelor profesionale şi a celor transversale.
 Programele şcolii doctorale desfăşurate în cadrul USAMV Cluj-
Napoca asigură absolvenţilor cunoştinţele de specialitate necesare pentru 
a analiza critic, a evalua şi a sintetiza cele mai noi, complexe şi avansate 
idei în domeniu. Absolvenţii devin capabili să extindă sau să redefinească 
cunoştinţele şi/sau practica profesională existente în cadrul domeniului 



64

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 34 / 2010

respectiv sau la interfaţa cu alte domenii, să cerceteze, să conceapă, să 
proiecteze, să implementeze şi să adapteze proiecte care conduc la noi 
cunoştinţe şi soluţii procedurale.
 Standardul rezultatelor învăţării în cadrul USAMV Cluj-Napoca este 
confirmat prin finalizarea cu succes a programelor de studiu, atestată de 
finalizarea studiilor şi obţinerea diplomei de inginer, master sau de doctor în 
ştiinţe. Diplomele emise de USAMV Cluj-Napoca sunt elaborate în funcţie 
de calificarea universitară obţinută prin parcurgerea programului de studii 
respectiv, la care se anexează şi suplimentele la diplomă, care conţin el-
emente privind competenţele asigurate de programul de studii respectiv. 

Calitatea personalului didactic şi de cercetare

 Organigrama privind structura de învăţământ şi de cercetare la nive-
lul USAMV Cluj-Napoca este concepută astfel încât raportul dintre numărul 
de posturi didactice şi numărul de studenţi să se situeze la un nivel optim, 
pentru toate programele de studii. Raportul dintre numărul de cadre didac-
tice şi studenţi se poate evalua ţinând cond de media de 6133 de studenţi 
care studiază la USAMV Cluj-Napoca, rezultând aproximativ 15 studenţi 
pentru un post didactic şi aproximativ 20 studenţi pe cadru didactic titular şi 
asociat.
 La stabilirea numărului optim studenţi / cadru didactic, USAMV Cluj-
Napoca a luat în considerare experienţa altor universităţi de profil din ţară 
şi din străinătate, de dificultăţile diferenţiate de asimilare a cunoştinţelor şi 
de necesităţile de instruire la lucrările practice şi la orele de proiect în cadrul 
diferitelor programe de studii. 
Procesul de evaluare colegială se realizează în cadrul colectivului (catedrei) 
din care face parte cadrul didactic şi se desfăşoară astfel:

- Fiecare cadru didactic din colectivul de evaluare stabilit de şeful de 
catedră completează fişa de evaluare colegială a colegului evaluat;
- Punctajul final se calculează ca fiind media aritmetică a punctajelor 
acordate de colegii care au completat fişa de evaluare colegială;
- Rezultatul final al evaluării colegiale este comunicat membrilor cat-
edrei de către şeful de catedră. 

 Evaluarea de către studenţi a activităţii cadrului didactic se face 
pentru fiecare cadru didactic de către toţi studenţii care au urmat/frecventat 
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disciplina predată. Transmiterea chestionarelor către studenţi şi colecta-
rea acestora, după ce au fost completate, se face de către reprezentanţii 
studenţilor (şefii de an) şi tutorii de ani. Rezultatele evaluării de către studenţi 
sunt centralizate de către DAC şi sunt predate decanilor facultăţilor pentru a 
le aduce la cunoştinţa fiecărui cadru didactic. 
 Pentru a reflecta activităţile complexe desfăşurate de fiecare cadru 
didactic din cadrul USAMV Cluj-Napoca au fost elaborate proceduri şi fişe 
specifice de evaluare a fiecarui cadru didactic de către şeful de catedră. 
 

Activitate de cercetare în laborator

 Rezultatele evaluării de către studenţi, împreună cu punctajele 
obţinute de către fiecare cadru didactic pentru activitatea academică şi 
ştiinţifică sunt utilizate pentru aprecierea completă a activităţilor fiecărui 
cadru didactic. 
 Verificarea punctajului fiecărui cadru didactic se face în sistem 
încrucişat de către membrii Comisiei de Audit Intern.
Rezultatele evaluărilor fiecărui cadru didactic sunt prezentate într-un cen-
tralizator făcut public în pagina web a DAC. Pe baza acestora se fac apre-
cieri privind:

• Competenţele cadrelor didactice;
• Activităţile didactice ale cadrelor didactice la nivel de catedre şi 
facultăţi;
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• Activităţile de cercetare ale cadrelor didactice;
• Ierarhizarea personalului didactic la nivelul catedrelor, facultăţilor 
sau universităţii.

Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti

 USAMV Cluj-Napoca asigură în mod gratuit, prin intermediul bib-
liotecilor sale, atât în format clasic, cât şi electronic, resursele de învăţare 
(manuale, tratate, referinţe bibliografice, lucrări ştiinţifice, periodice şi alte 
feluri de publicaţii) pentru fiecare program de studiu organizat, indifer-
ent de nivel (licenţă, masterat, doctorat). Biblioteca USAMV Cluj-Napoca 
funcţionează pe baza unui Regulament propriu aprobat de Senatul USAMV 
Cluj-Napoca. 
 În anul 2009 USAMV Cluj-Napoca beneficiază de acces la 10 baze 
de date online prin INID, CNCSIS şi abonamente proprii (ex. Agricola). Ace-
stea asigură accesul la 280 de reviste de specialitate full text si peste 800 
de reviste de interes pe baza de rezumat, cât şi la literatura lucrărilor de la 
conferinţele internaţionale, o componentă de bază a comunicării academice 
internaţionale. Numai în ultimii trei ani biblioteca a achiziţionat un număr 
important de titluri noi: peste 2000 de titluri, într-un număr total de 14400 
exemplare. 
 USAMV Cluj-Napoca asigură pentru studenţi ciclului de studii de 
licenţă, masteranzi şi doctoranzi o serie de servicii sociale, culturale şi 
sportive: spaţii de cazare, bază sportivă, servicii de consiliere ş.a. În cadrul 
Direcţiei Generale Administrative din USAMV Cluj-Napoca funcţionează 
Serviciul Social care se ocupă cu rezolvarea problemelor legate de căminele 
studenţeşti. Activităţile care sunt în legătură cu studenţii sunt coordonate 
de Prorectorul social-administrativ (sprijinit de Comisia pentru probleme so-
ciale şi culturale studenţeşti), responsabil cu activităţile studenţeşti:

- asigurarea spaţiilor de cazare în cămine pentru studenţii USAMV 
Cluj-Napoca;
- întreţinerea şi repararea spaţiilor de cazare;
- cantinele studenţeşti;
- bursele pentru studenţi;
- problemele sociale şi de parteneriat cu diverse organizaţii;
- probleme sociale ale studenţilor;
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- relaţiile cu organizaţiile studenţeşti; 
- gestiunea căminelor, restaurantului studenţesc, pub-ului, bufetului 
şi clubului.

 În cadrul Departamentului pentru Pregătire a Personalului Didactic 
din USAMV Cluj-Napoca funcţionează Centrul de Educaţie pentru Carieră şi 
Centrul de Informare, Orientare şi Consiliere Profesională, care funcţionează 
din anul 2007, sub coordonarea unui psiholog şi care oferă studenţilor şi 
absolvenţilor învăţământului superior din USAMV Cluj-Napoca informaţii şi 
consultaţii în alegerea rutei profesionale şi a locului de muncă. Studenţii 
USAMV Cluj-Napoca beneficiază de cazare în căminele universităţii în lim-
ita locurile disponibile. USAMV Cluj-Napoca are în proprietate un număr 
de 4 cămine studenţeşti, cu un număr de 1277 locuri normate, după cum 
urmează:

Căminul de fete   “ Agronomia “

- Căminul Agronomia               304
- Căminul de fete “Agronomia”
- Căminul nr. 12                       333
- Căminul nr. 8    383
- Căminul nr. 15                      257

 Cantina restaurant “ Agronomia”
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Cantina restaurant  “ Agronomia “

 Studenţii şi cursanţii pot servi masa la restaurantul Agronomia al 
universităţii. 
 Acesta dispune de un număr de 100 locuri/serie. Cazarea şi masa 
la cantină sunt asigurate contra cost, în conformitate cu prevederile “Regu-
lamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor” şi “Regulamen-
tului privind organizarea şi funcţionarea restaurantului”. Studenţii bugetari 
beneficiază de subvenţionarea parţială a costului cazării, limitele subvenţiei 
fiind stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (M.E.C.I). 
Studenţii USAMV Cluj-Napoca beneficiază de asistenţă medicală gratuită, 
acordată în cadrul Cabinetului medical din Căminul Agronomia. Studenţii 
bugetari ai USAMV Cluj-Napoca beneficiază de locuri gratuite în tabere 
de iarna şi de vara, în condiţiile stabilite de metodologia corespunzătoare, 
elaborata de M.E.C.I. Studenţii bugetari de la cursurile de zi beneficiază de 
abonamente pentru transportul în comun, în limitele alocaţiilor M.E.C.I.
 Studenţii USAMV Cluj-Napoca pot beneficia de următoarele tipuri 
de burse:

- burse de studii;
- burse sociale şi alte forme de ajutor social ocazional;
- burse de merit;
- burse de performanta;
- burse de studiu în cadrul programelor de colaborare externa;
- burse speciale (bursa Rectorului), acordate din veniturile 
universităţii.
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 Cuantumurile burselor se stabilesc de către Senatul USAMV Cluj-
Napoca, cu excepţia burselor de studiu în străinătate. Studenţii USAMV 
Cluj-Napoca beneficiază de burse de studii, burse sociale şi ajutor social.  
 Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute în “Regulamentul 
pentru acordarea burselor pentru studenţii USAMV Cluj-Napoca”. Fondul 
de burse este constituit din fondul alocat de M.E.C.I. de la bugetul de stat 
şi fonduri provenite din venituri proprii (extrabugetare), care sunt alocate 
de Senatul USAMV Cluj-Napoca. Studenţii cazaţi în căminele studenţeşti 
beneficiază de acces la internet. 
 Baza materială a universităţii cuprinde o sală de sport modernă, 
renovată în anul 2008 şi terenuri de tenis şi fotbal cu gazon sintetic şi 
instalaţie nocturnă. Pentru a veni în sprijinul studenţilor săi, USAMV Cluj-
Napoca încheie anual, cu diverşi agenţi economici convenţii de practică, 
pe parcursul cărora studenţii pot aplica informaţiile teoretice. Peste 400 
de studenţi ai universităţii beneficiază anual de stagii de practică plătită în 
străinătate în perioada vacanţei de vară, intermediată de către Departamen-
tul de Practică a Studenţilor. In ultimii ani, cooperarea pe plan internaţional a 
USAMV Cluj-Napoca a cunoscut o evoluţie ascendentă, în primul rând prin 
participarea la programul Socrates-Erasmus al Comisiei Europene, denumit 
cu începere din 2007 programul Lifelong Learning-Erasmus.

 

Clubul  “ Agronomia “



70

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 34 / 2010

 În baza Contractului Instituţional încheiat cu Comisia Europeană, 
USAMV Cluj-Napoca a primit cu regularitate fonduri pentru participarea la 
diferite acţiuni ale programului SOCRATES-Erasmus, fonduri a căror utiliza-
re a fost condiţionată de încheierea unor convenţii bilaterale cu universităţi 
partenere din ţări ale Uniunii Europene. Prin grija Consiliului Cercetării 
Stiinţifice şi Relaţiilor Internaţionale, condus de prorectorul ştiinţific şi în care 
sunt reprezentate toate facultăţile universităţii, sunt încheiate în prezent 
convenţii bilaterale cu universităţi de prestigiu din Franţa, Germania, Ita-
lia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Grecia, Belgia, Danemarca, Olanda, 
Austria.
 Principalul obiectiv al convenţiilor bilaterale l-a reprezentat asigura-
rea cadrului de desfăşurare a mobilităţilor studenţeşti, la toate nivelurile: 
licenţă (cu excepţia anilor I şi II), masterat şi doctorat. În ultimii 4 ani au fost 
organizate 200 de mobilităţi studenţeşti şi 64 mobilităţi de cadre didactice
.

baza de date pentru asigurarea internă a calităţii

 Informatizarea proceselor din cadrul USAMV Cluj-Napoca este o 
activitate continuă care se realizează atât la nivelul Biroului de Informatizare 
din universitate cât şi la nivelul conducerii universităţii şi a tuturor facultăţilor. 
Informatizarea activităţilor este un domeniu aparte a cărei bună desfăşurare 
este responsabilitatea Directorului General Administrativ al USAMV Cluj-
Napoca. USAMV Cluj-Napoca are implementate sisteme informatice care 
facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante 
pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. Gestionarea bazelor 
de date este realizată de către Biroul de Informatizare al USAMV Cluj-
Napoca. Bazele de date se află la nivel rectorat, facultate – la secretariat, 
catedră, departamente.
 Majoritatea proceselor care se desfăşoară în USAMV Cluj-Napoca 
sunt informatizate: admiterea studenţilor, evidenţa studenţilor, situaţiile 
şcolare, elaborarea Foilor Matricole şi a Suplimentului la Diplomă, acordarea 
burselor (sociale, de studiu şi de performanţă), evaluarea periodică a cad-
relor didactice, gestionarea activităţii de cercetare ştiinţifică, contabilitatea 
instituţiei, salarizarea personalului didactic şi tehnico-administrativ. La nive-
lul Departamentului de Asigurarea Calităţii din USAMV Cluj-Napoca este 
constituită o bază de date privind toate informaţiile relevante pentru cadrul 
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de asigurare a calităţii activităţii didactice şi de cercetare din cadrul USAMV 
Cluj-Napoca, respectiv informaţii referitoare la: capacitatea instituţională, 
eficacitatea educaţională şi sistemul de management al calităţii.
 USAMV Cluj-Napoca are conceput şi implementat un sistem infor-
matic care să faciliteze o bună comunicare între toţi absolvenţii USAMV 
Cluj-Napoca, indiferent de promoţia de absolvire, între absolvenţi şi cadrele 
didactice pe care aceştia le-au avut sau între absolvenţi şi cadrele didactice 
care activează în prezent în universitate (http://www.usamvcluj.ro/alumni_
despre.php). 
USAMV Cluj-Napoca are implementat, de asemenea un sistem informat-
ic pentru gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi a rezultatelor 
cercetărilor. La nivelul Departamentului de Asigurarea Calităţii sunt acumu-
late informaţii relevante pentru cadrul de asigurare a calităţii activităţii didac-
tice şi de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca, respectiv informaţii refer-
itoare la: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională, performanţele 
profesionale ale personalului didactic şi sistemul de management al calităţii.

Transparenţa informaţiilor de interes public

 USAMV Cluj-Napoca oferă informaţii şi date actualizate şi corecte 
despre calificările, programele de studiu, diplomele conferite la finalizarea 
studiilor, personalul didactic şi de cercetare. De asemenea, sunt oferite 
studenţilor cât şi oricărei persoane interesate informaţii complete despre 
facilităţile oferite studenţilor referitoare la burse, posibilităţile de cazare şi 
servire a mesei în campusul universitar. Informaţiile sunt oferite prin afişare 
la avizierele facultăţilor cât şi pe pagina de internet a universităţii (vezi http://
www.usamvcluj.ro )
 Informaţia oferită public de către USAMV Cluj-Napoca, pe pagina 
web şi sub forma de broşuri sau alte forme (http://www.usamvcluj.ro), este 
comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cea oferită de universităţile din Spaţiul 
European al Învăţământului şi constă în:

- oferta educaţională de studii universitare;
- ghidul admiterii;
- planuri de învăţământ;
- domenii si programe de studii oferite;
- durata şi condiţiile de şcolarizare;
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- coordonatele facultăţilor şi conducătorii acestora;
- activitatea de cercetare şi centrele de cercetare din universitate;
- carta şi regulamente aferente;
- contactele internaţionale ale universităţii;
- contactele cu absolvenţii (alumni) şi altele.

Pagina web a fost actualizată şi îmbunătăţită recent, oferind toate informaţiile 
cu caracter public necesare.

Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei

USAMV Cluj-Napoca depune eforturi permanente de corelare a politicii de 
asigurare a calităţii cu acţiunile similare promovate la nivelul universităţilor 
de prestigiu din ţară şi străinătate care au domenii de studiu similare cu cele 
ale USAMV Cluj-Napoca. Senatul universităţii a hotarât, conform Horarârii 
din 05.06.2008, înfiinţarea Departamentului de Asigurare a Calităţii în US-
AMV Cluj-Napoca. Departamentul este cuprins în Organigrama generală a 
USAMV Cluj-Napoca, fiind subordonat direct rectorului. Consiliul academic, 
membrii Senatului USAMV Cluj-Napoca şi toţi coordonatorii de activităţi 
asigură calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică prin:

- Planificarea activităţilor serviciilor educaţionale şi a proceselor de 
cercetare;
- Monitorizarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
- Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare 
ştiinţifică;
- Evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice şi de cerce-
tare ştiinţifică;
- Îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale şi de cercetare 
ştiinţifică. 

 Rectorul este preşedintele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii (CEAC), direct responsabil pentru asigurarea calităţii serviciilor 
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
Conducerea operativă a sistemului calităţii, prin decizia Consiliului Aca-
demic, este asigurată de Directorul DAC. Regulamentul de organizare şi 
funcţionare precizează responsabilităţile şi atribuţiile DAC şi ale directoru-
lui departamentului. USAMV Cluj-Napoca are implementat un sistem intern 
de management al calităţii apreciat de succes de către EUA şi în curs de 
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certificare ISO 9001:2008 pentru activităţile de învăţământ superior şi cer-
cetare ştiinţifică. Sistemul de management al calităţii implementat de către 
USAMV Cluj-Napoca conţine proceduri interne specifice privind elaborarea, 
monitorizarea şi revizuirea periodică a proceselor didactice şi de cercetare 
ştiinţifică, în scopul îmbunătăţirii continue a rezultatelor în acord cu evoluţia 
cerinţelor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate şi cu modificările inter-
venite în reglementările aplicabile. Evaluarea proceselor şi a personalului 
didactic sunt activităţi procedurate în cadrul sistemului de management al 
calităţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca.
 Conformitatea sistemului de management al calităţii cu cerinţele 
standardului internaţional ISO 9001:2008 se asigură pe baza documentaţiei 
specifice a sistemului de management al calităţii având următoarea 
structură:

- manualul calităţii, care prezintă sistemul de management al calităţii 
în USAMV Cluj-Napoca, structura organizatorică, responsabilităţile, 
procesele sistemului de management al calităţii şi interacţiunile dintre 
acestea, precum şi structura documentelor utilizate, pentru a asigura 
implementarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii;
- proceduri generale ale sistemului de management al calităţi, care 
reprezintă forma documentaţiei de bază utilizată pentru implementa-
rea şi menţinerea sistemului de management al calităţii;
- proceduri operaţionale elaborate pentru planificarea, măsurarea şi 
îmbunătăţirea proceselor didactice şi a celor de cercetare.
Prin activitatea sa curentă DAC se ocupă de realizarea înregistrărilor 
calităţii conform fişelor de înregistrări, anexe ale procedurilor de sis-
tem şi operaţionale. La nivelul Senatului USAMV Cluj-Napoca, în 
conformitate cu art. 11 din OUG 75/2005, este constituită CEAC, care 
are un rol consultativ în fundamentarea deciziilor cu privire la politica 
şi obiectivele referitoare la calitate iar la nivelul facultăţilor/departa-
mentelor există responsabili cu probleme de asigurarea a calităţii. 
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la nivelul USAMV 
Cluj-Napoca are următoarele atribuţii:
- coordonează aplicarea procedurilor de evaluare şi de asigurare a 
calităţii, aprobate de către Rectorul USAMV Cluj-Napoca, referitoare 
la capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi la sistemul 
de management al calităţii USAMV Cluj-Napoca;
- elaborează anual “Raportul de autoevaluare internă” privind cali-
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tatea serviciilor educaţionale şi de cercetare din USAMV Cluj-Na-
poca;
- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor 
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;
- cooperează cu organismele abilitate care asigură evaluarea externă 
a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.

 Anual este întocmit, de către Comisia pentru evaluarea şi asigura-
rea calităţii de la nivelul USAMV Cluj-Napoca, un Raport de evaluare internă 
privind calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare din universitate, 
raport care este prezentat Senatului universitar. Reprezentanţii cu man-
agementul calităţii participă la elaborarea Raportului de evaluare internă 
şi asigură la nivelul facultăţilor comunicarea tuturor propunerilor pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare. Anual, US-
AMV Cluj-Napoca işi propune să elaboreze un program de implementare a 
măsurilor de creştere continuă a caliăţii proceselor educaţionale şi de cer-
cetare, astfel încât să poată implementa efectiv o cultură a calităţii în spaţiul 
academic.

III. CONCLUzII

 Din cele 6 fişe ale vizitei (la nivel institutional şi 5 programe de stu-
dii) coroborate cu rapoartele aferente întocmite a rezultat că toate cerinţele 
normative obligatorii sunt îndeplinite, atât pentru instituţie, cât şi pentru fie-
care program evaluat, conform Fisei Vizitei, partea a) “Verificarea Indeplinirii 
Cerintelor Normative Obligatorii”. Totodată, s-a constatat că indicatorii de 
performanţă sunt îndepliniţi, fie la valorile minime, fie la nivelul ref1/ref2, 
conform Fisei Vizitei, partea b), “Standarde şi Indicatori de Performanţă”. 
Concluzia fiecărui expert evaluator pe programele evaluate şi pe compo-
nenta instituţională a fost aceea că USAMV Cluj-Napoca reprezintă un 
etalon în peisajul învăţământului agricol şi de medicină veterinară din punct 
de vedere al interesului public, precum şi a măsurilor asigurate pentru 
creşterea calităţii în procesul de predare-invăţare, în cercetarea ştiinţifică şi 
în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi a calificărilor.
 Din evaluarea instituţională şi din evaluările pe programe a rezul-
tat că sunt îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi infrastruc-
turii academice, ceea ce demonstrează că universitatea poate să asigure 
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derularea în condiţii foarte bune a procesului de predare-învăţare. Facem 
precizarea că declaraţiile din rapoartele de autoevaluare privind infrastruc-
tura academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul financiar-
contabilitate, probate cu documente justificative corespunzătoare. Experţii 
evaluatori implicaţi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei au susţinut în 
rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în fişa vizitei că USAMV 
Cluj-Napoca asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie şi cercetare 
prin apelarea la cele mai bune practici rezultate din propria experienţă sau 
sistematizate pe baza schimburilor de experienţă cu universităţi similare din 
lume. În acelaşi timp, echipa de evaluatori a apreciat deosebit modul ex-
emplar în care gazdele vizitate s-au străduit să răspundă cu promptitudine 
tuturor solicitărilor de informaţii suplimentare, ocazie cu care a impresionat 
competenţa pe probleme de calitate a unui foarte mare număr de cadre di-
dactice, în primul rand a persoanei de contact Prof.dr. Cornel Cătoi, ceea ce 
denotă preocupări instituţionale constante pentru formarea şi completarea 
unei culturi solide a calităţii.
 Apreciem, de asemenea, impactul pozitiv pe care îl au experţii 
independenţi în evaluarea internă a calităţii, reprezentaţi de angajatorii 
absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca, precum şi contactele constante pe 
care USAMV Cluj-Napoca le menţine cu absolvenţii, în scopul identificării 
celor mai potrivite mijloace de a îmbunătăţi calitatea programelor de stu-
dii, în special în ceea ce priveşte creşterea eficienţei activităţilor practice. 
Raportarea permanentă a programelor de învăţământ şi a performanţelor 
ştiinţifice cu cele ale universităţilor cu profil similar din Europa şi nu nu-
mai, în cadrul unor parteneriate devenite obişnuite, constituie o garanţie 
suplimentară a reuşitelor preocupărilor pentru asigurarea competitivităţii la 
nivel internaţional a calităţii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca, a cercetării 
ştiinţifice şi a implementării acesteia în practica agricolă şi medical veterinară.
Cercetarea ştiinţifică plasează USAMV Cluj-Napoca pe un loc fruntaş prin-
tre instituţiile de profil din România. Prin Decizia ANCS nr.9688 din 30 iu-
nie 2008 USAMV Cluj-Napoca a fost acreditată ca instituţie de cercetare- 
dezvoltare, componentă a sistemului de interes national conform H.G. 
nr. 551/2007. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o preocupare importantă a 
cadrelor didactice şi a cercetătorilor din USAMV Cluj-Napoca. Potenţialul 
ştiinţific de care dispune instituţia a indreptăţit-o să organizeze regulat nu-
meroase manifestări ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională. Uni-
versitatea organizează anual un simpozion ştiinţific internaţional, ale cărui 
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lucrări sunt publicate în Bulletin of USAMV, cotat B+ şi citat in ISI Tomphson. 
Rezultatele practice ale cercetării sunt reflectate de numeroasele contracte 
şi proiecte cu finanţare internă şi externă, dintre care cele mai importante 
sunt cele în colaborarea cu CNCSIS, ANCSI, FP5, FP6, FP7, etc., iar val-
oarea ştiinţifică a acestora este confirmată de indexarea revistei proprii 
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici în ISI Science Citation Index. Există 
actualmente un număr de nouă centre de cercetare acreditate de CNCSIS, 
11 laboratoare acreditate sau în curs de acreditare RENAR şi o platformă 
de biotehnologii. Activitatea de cercetare este reglementată printr-un un 
regulament propriu al Departamentului de cercetare, inovare şi transfer teh-
nologic care include metodologiile de organizare, desfăşurare şi finanţare 
a cercetării ştiinţifice, adoptat în Senatul universităţii. Strategiile pe termen 
lung şi programele operaţionale pe termen mediu şi scurt privind activitatea 
de cercetare prevăd inclusiv modalităţile de valorificare a rezultatelor aces-
teia. În ceea ce priveşte baza materială, USAMV Cluj-Napoca dispune de 
patrimoniul necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii didactice şi 
ştiinţifice. Capacitatea spaţiilor de învăţământ, cercetare şi administrative 
este în bună concordanţă cu standardele şi normativele în vigoare.

IV. RECOMANDĂRI 
• Efectuarea auditului financiar extern de către o societate de au-
dit de prestigiu, recunoscută pe plan naţional şi/sau internaţional, iar re-
zultatele auditului financiar să fie dezbatute de Senatul Universităţii şi date 
publicităţii;
• Implementarea eficientă a sistemului de tutoriat, ca factor cheie în 
realizarea unui mediu de învăţare centrat pe student, cu definirea clară a 
activităţilor de tutoriat în fişele posturilor;
• Depunerea în continuare de eforturi susţinute pentru: i) creşterea 
nivelului de pregătire la nivelul cunoaşterii şi înţelegerii aprofundate a funda-
mentelor fenomenelor specifice ingineriei agricole şi medicinei veterinare; ii) 
îmbunatatirea pregătirii în cadrul practicii, mai ales în condiţiile în care nu 
mai există în prezent stagiatura după absolvire; iii) regândirea formulelor 
de practică la unele programe de studii, atât în ceea ce priveşte conţinutul 
cât şi modul de organizare a acesteia, în strânsă cooperare cu parteneri 
din mediul economic (ca urmare a discuţiilor cu angajatori ai absolvenţilor 



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

77

USAMV Cluj-Napoca);
• Întreprinderea demersurilor necesare pentru a soluţiona mai efi-
cient problemele sociale ale studenţilor, având în vedere faptul că la nive-
lul USAMV Cluj-Napoca există unele probleme studenţeşti de ordin social, 
îndeosebi în ceea ce priveşte spaţiile de cazare în cămine;
• Îmbunătăţirea aprovizionării cu materiale şi consumabile, având 
în vedere faptul că în universitate sunt întâmpinate unele dificultăţi în 
aprovizionarea cu materiale necesare procesului didactic în contextul crizei 
economice naţionale; 
• Îmbunătăţirea asigurării cazuisticii la Facultatea de Medicină 
Veterinară, mai ales la animalele de rentă, în vederea creşterii calităţii 
pregătirii clinice a absolvenţilor;
• Angajarea unui număr mai mare de cadre didactice tinere şi ajusta-
rea politicii de promovare, îndeosebi la funcţiile de conferenţiar şi profesor, 
având în vedere faptul că USAMV Cluj-Napoca are o structură a personalu-
lui didactic care, chiar dacă la limită, nu se încadrează totuşi în standardele 
naţionale, procentul de profesori şi conferenţiari fiind de 51%, la nivelul anu-
lui universitar 2008-2009. 
• Întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru redimensionarea 
formaţiilor de studii având în vedere faptul că nu în toate cazurile, dimensi-
unea sălilor de curs şi a laboratoarelor asigură suprafaţa necesară pentru 
desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor didactice;
• Asigurarea tuturor condiţiilor pentru ca evaluarea cadrelor didactice 
de către studenţi să se efectueze corespunzător la toate programele de 
studii.

V.CALIFICATIV
 Consiliul a aprobat conţinutul Raportului Departamentului de evalu-
are a Calităţii şi propunerile formulate.
 “Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute 
la dispoziţie, Consiliul ARACIS acordă Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Cluj Napoca, calificativul Grad de încredere ridicat”.
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” au fost publicate 
următoarele lucrări: 

Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii 

Nr. 2/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Nr. 3/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Piteşti 

Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti 

Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation 

Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Bucureşti 

Nr. 8/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Craiova 

Nr. 9/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Valahia” din Târgovişte 

Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca 

Nr. 11/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti 

Nr. 12/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 

Nr. 13/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 

Nr. 14/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
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Nr. 15/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi 

Nr. 16/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Nr. 17/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Nord din Baia Mare

Nr. 18/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Artifex” din București

Nr. 19/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Danubius” din Galați

Nr. 20/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași

Nr. 21/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Maritimă din Constanța

Nr. 22/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Nr. 23/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Tehnică Militară din București

Nr. 24/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București

Nr. 25/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ovidius din Constanța

Nr. 26/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Nr. 27/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Nr. 28/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Nr. 29/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
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Nr. 30/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

Nr. 31/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Nr. 32/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea din Petroșani

Nr. 33/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Emanuel” din Oradea

Nr. 34/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca
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