Şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură
Vineri, 8 mai 2009, ora 11.50

Ordinea de zi:
-Informare privind problemele discutate în şedinţa Consiliului de
Administraţie al USAMV Cluj-Napoca, din 4 mai 2009.
-Calendarul desfăşurării concursurilor şi aprobarea comisiilor pentru
posturile scoase la concurs, publicate în MO 159/16.04.2009.
-Taxe de studii – restanţe studenţi (licenţă, master, doctorat).
-Discutarea Raportului CUC.
-Probleme legate de admitere, licenţă, locuri la doctorat pe facultate 2009.
-Pregatirea vizitelor comisiilor de acreditare ID şi FR, din 15-16 mai 2009.
-Informare privind practica (prodecan), sesiune studenţi şi simpozion
USAMV Cluj-Napoca (secretar ştiinţific).
-Diverse.

Posturile didactice scoase la concurs, publicate în Monitorul Oficial nr.
159/16.04.2009, şi comisiile de concurs propuse, Facultatea de Horticultură
Postul

Denumirea/
conţinutul
postului

Cod
post
(poziţia)

Vacant/
Transf.

Comisia de concurs

Catedra 1 - Horticultură şi peisagistică
Confe- Tehnologii pomirenţiar viticole, Produse
forestiere şi
accesorii, Produse
pomi-viticole.

Poziţia
I/12

Vacant

Preşedinte: Prof. dr. Sestraş Radu – Decan Fac.
Horticultură, USAMV Cluj-Napoca
Membri: Prof. dr. Ropan Gavrilă – USAMV
Cluj-Napoca
Prof. dr. Baciu Adrian – Univ. din Craiova
Prof. dr. Hoza Dorel – USAMV Bucureşti
Prof. dr. Chira Lenuţa – USAMV Bucureşti

Vacant

Preşedinte: Prof. dr. Sestraş Radu – Decan Fac.
Horticultură, USAMV Cluj-Napoca
Membri: Prof. dr. Apahidean Maria – USAMV
Cluj-Napoca
Prof. dr. Măniuţiu Dănuţ Nicolae – USAMV
Cluj-Napoca
Prof. dr. Berar Viorel – USAMVB Timişoara
Conf. dr. Poşta Gheorghe – USAMVB
Timişoara

Catedra 2 - Tehnologii horticole
Confe- Tehnologii
renţiar legumicole,
Legumicultură,
Legumicultură
generală.

Poziţia
II/10

-Tabelele cu studenţii
care au restanţe şi
trebuie să-şi achite
taxele de studii au
fost repartizate
decanilor de an.
TOTAL LICENŢĂ
278. 090 lei:
Hort – 2.200 lei
Peis. – 36.390 lei
Silv. – 78.660 lei
IEA – 3.080 lei
IMAPA – 44.970 lei
MTC – 112.790 lei
Sume rămase de încasat
la facultate,
30.04.2009

Admiterea în anul universitar 2009/2010
http://www.usamvcluj.ro/admitere%202009/calendar.html

1. Licenţă
·

Sesiunea de admitere 13-31 iulie 2009:

-înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 13-23 iulie 2009;
-afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii în ziua de 24 iulie 2009,
-afişarea rezultatelor finale în ziua de 25 iulie 2009;
-încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 27–31 iulie 2009.
·

Sesiunea de admitere 7-19 septembrie 2009:

-înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 7-12 septembrie
2009;
-afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii în ziua de 12 septembrie
2009,
-afişarea rezultatelor finale în ziua de 14 septembrie;
-încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 14 -19 septembrie 2009.

Admiterea în anul universitar 2009/2010
http://www.usamvcluj.ro/admitere%202009/calendar.html

2. Master
Sesiunea de admitere 8 iunie -5 august 2009
-înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 8 iunie -31 iulie
2009;
-concurs – 31 iulie 2009, ora 12;
-afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii în ziua de 31 iulie 2009,
ora 18;
-afişarea rezultatelor finale în ziua de 3 august 2009;
-încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 3-5 august 2009.
·
Sesiunea de admitere 7–19 septembrie 2009
-înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 7–11 septembrie
2009;
-concurs – 11 septembrie 2009, ora 12;
-afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii în ziua de 11 septembrie
2009, ora 18;
-afişarea rezultatelor finale în ziua de 14 septembrie 2009;
-încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 14-19 septembrie 2009.

Admiterea în anul universitar 2009/2010
http://www.usamvcluj.ro/admitere%202009/calendar.html

3. Doctorat
perioada 7-19 septembrie 2009
-înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 7–11 septembrie
2009;
-concurs – 11 septembrie 2009, ora 12;
-afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii în ziua de 11 septembrie
2009, ora 18;
-afişarea rezultatelor finale în ziua de 14 septembrie 2009;
-încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 14-19 septembrie 2009.

Taxe propuse doctorat
(locuri cu bursă)

2009/2010:
Taxa anuală pentru
doctoranzi:
3.500 lei - cu frecvenţă
2.500 lei - fără frecvenţă
(excepţie Med. Vet.
3.000 lei)
Susţinerea tezei Valoarea unei taxe de
studii anuală
70 lei - Competenţa
lingvistică

Nu se alocă locuri cu bursă:
-Conducătorilor de doctorat cu vârsta de peste 65 de ani;
-Conducătorilor de doctorat cu peste 15 doctoranzi.

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele Data naşterii

Vârsta
(ani,
2009)

1

Cucerzan Eugen

24.10.1940

69

2

Ardelean Marin

25.06.1941

68

3

Merce Emilian

26.07.1941

68

4

Budiu Viorel

30.08.1941

68

5

Merce Elena

12.01.1943

66

6

Zaharia Dumitru

11.03.1942

67

7

Micula Maria

28.09.1942

67

8

Marca Gheorghe

08.12.1943

66

9

Ropan Gavrilă

21.03.1944

65

Prof. Consultant
10

Indrea Dumitru

84

Salar lunar
(inclusiv
viramente,
anul 2009)

Venit brut
realizat în
anul 2008

Prelungiri de activitate
(peste 65 de ani)
Discuţii (propuneri) şedinţa CA din 4 mai 2009.
Urmează Senat – 29 mai.
-conducători de doctorat,
cu doctoranzi/venituri
atrase/rezultate evaluări;
-consultanţi - în funcţie de
numărul doctoranzilor, cu
82.591
1.105.586
evaluarea periodică a
activităţii

1.931

23.592

Licenţă 2009, probleme curente:
- Comisiile, calendarul, tematica etc. au fost publicate pe
pagina de internet a facultăţii după CPF din 4 nov. 2008.
- Măsuri pentru buna desfăşurare a Licenţei, respectiv
asigurarea condiţiilor optime de derulare, corectitudine, obiectivitate,
transparenţă

Comisia pentru Examenul de Licenţă
Specializarea: Măsurători terestre şi cadastru
Preşedinte:

Prof. Dr. CÎMPEANU SORIN

Membri:

Conf. Dr. MANEA RALUCA
Conf. Dr. BADEA ALEXANDRU
Prof. Dr. LEU ION NELU

Secretar:

As. Drd. CĂLIN MARIANA

Calendar de desfăşurare
Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate = 10.07.2009
Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă = 11-12.07.2009

“Raportul CUC”
CUC - Coaliţia pentru Universităţi Curate

http://www.romaniacurata.ro/
http://www.romaniacurata.ro/coalitia-pentru-universitati-curate.html

Prezentarea şi discutarea “Raportului CUC”
(Raportul integral şi informaţii suplimentare se găsesc pe pagina http://www.sar.org.ro/)

“Proiectul CUC” - exerciţiu de monitorizare şi benchmarking în 42 universităţi de stat, în
vederea evaluării integrităţii academice, efectuat de CUC, 2008.
Coaliţia pentru Universităţi Curate reuneşte mai multe asociaţii nonguvernamentale,
reprezentanţi ai studenţilor, sindicatelor şi societăţii civile:
Societatea Academică Română,
Alianţa Naţională a Organizaţilor Studenţeşti din România,
Asociaţia AdAstra,
FAR,
EduCer,
Centrul Euroregional pentru Democraţie,
Centrul pentru Jurnalism Independent,
Colegiul Noua Europă,
Federaţia „Alma Mater”,
Grupul pentru Dialog Social,
Grupul pentru Reformă Universitară,
Societatea Română de Ştiinţe Politice şi Solidaritatea Universitară.
Raport CUC (extras)

Evaluarea
- echipe de evaluatori, formate din experţi şi studenţi (echipe mixte, un
expert şi un student), au vizitat fiecare universitate;
- o facultate/universitate, “aleasă” aleatoriu;
- întâlniri (conducerea universităţii, studenţii, sindicatele şi alte părţi
interesate);
-capitole de analiză:
1. transparenţă şi corectitudine administrativă;
2. corectitudine academică;
3. calitatea guvernanţei;
4. management financiar.

Vizita USAMV Cluj-Napoca
-12-14 noiembrie 2008, Facultatea de Horticultură.

Topul Integrităţii
- 13 aprilie 2009, publicarea “Topului Integrităţii Universităţilor de Stat din
România”.

La finalizarea proiectului, Coaliţia pentru Universităţi Curate
a atras atenţia asupra următoarelor puncte slabe (probleme generale):
1. Restricţionarea accesului la informaţii de interes public
Universităţile nu cunosc prevederile legii liberului acces la informaţia
publică (Legea 544/2001) şi legii privind publicarea declaraţiilor de avere şi de
interese (Legea 144/2007), nerespectând termenii legali sau fiind foarte
suspicioase în emiterea informaţiilor solicitate. Autonomia universitară este
înţeleasă greşit în multe dintre cazuri, din această perspectivă. Numai 38%
dintre universităţile de stat sunt transparente administrativ.
Opacitatea universităţilor cu privire la propriile proceduri şi rezultate poate
fi identificată inclusiv prin simpla accesare a site-urilor universităţilor care în mod
frecvent nu includ informaţii referitoare la:
-concursuri de ocupare a posturilor didactice,
-performanţele cadrelor didactice,
-conţinutul cursurilor universitare,
-deciziile structurilor interne ale universităţilor.
Raport CUC (extras)

2. Toleranţa crescută la fenomenul de plagiat
În ciuda numeroaselor scandaluri cu privire la fenomenul plagiatului,
universităţile nu au instrumentele necesare controlului acestui fenomen.
Starea de facto la momentul de faţă este una în care există reguli de
combatere ale acestui fenomen dar ele stau doar pe hârtie, sau sunt atât de
vagi încât lasă loc de interpretare. Când se ridică problema transpunerii
în practică, acestea sunt total ignorate, situaţie întâlnită în 71% dintre
universităţi, un număr extrem de mare ce ar trebui să creeze
îngrijorare privind amploarea fenomenului. Dacă regulile chiar s-ar
aplica şi studenţii ar fi exmatriculaţi şi profesorilor li s-ar desface contractul
de muncă, s-ar schimba regulile jocului.

Raport CUC (extras)

3. Prezenţa extinsă a familiilor universitare
Nepotismul este o problemă care agravează starea sistemului închis
în învăţământul superior românesc. În 95% dintre universităţile evaluate,
a putut fi identificat un număr foarte mare de familii universitare.
De exemplu, într-una din universităţile evaluate, în interiorul unei
facultăţi există opt perechi, trei soţ-soţie şi cinci tată-fiu. Ţinând cont de
numărul total de cadre didactice (45), incidenţa familiilor universitare este
foarte mare.

Raport CUC (extras)

4. Sistem închis la intrarea în universităţi
Deşi majoritatea universităţilor evaluate respectă toate prevederile
legale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice, şi anume anunţarea concursurilor în Monitorul Oficial, pe paginile
de internet ale universităţii precum şi în presă, cazurile cele mai frecvente
sunt acelea în care la concurs se prezintă un singur candidat.
Astfel, majoritatea posturilor sunt „dedicate” unor persoane
dinainte stabilite, aflându-se totuşi sub acoperire legală. Această
problemă este mai departe exacerbată de lipsa acută de personal didactic
calificat, de cele mai multe ori şi de lipsa unei strategii manifeste de
atragere de noi cadre didactice printr-o competiţie reală.

Raport CUC (extras)

5. Şcolile doctorale se bazează pe un număr redus de cadre didactice
performante
România se află pe locul 67 în lume când vine vorba despre
publicaţiile ISI pe ţară, fiind codaşa statelor membre ale Uniunii
Europene. Deşi există câteva universităţi cu performanţe foarte bune,
majoritatea sunt deficitare la acest capitol.
Universităţile ar trebui să acorde mai multă atenţie cercetării astfel
încât producţia de articole ştiinţifice să crească semnificativ atât sub raport
cantitativ cât şi calitativ. Cum ar putea o şcoală doctorală să atingă
standarde de calitate comparative cu ale universităţilor vestice, dacă
profesorii coordonatori nu au statura academică necesară, dovedită prin
cercetările şi publicaţii, neavând nici un articol publicat într-un jurnal
academic internaţional?

Raport CUC (extras)

6. Neimplicarea reală a studenţilor în procesul decizional
În ceea ce priveşte implicarea reală a studenţilor în procesul decizional, deşi
studenţii reprezintă conform legii 25% din numărul membrilor senatelor
universităţilor şi consiliilor facultăţilor, cele mai dese situaţii întâlnite sunt acelea în
care studenţii nu au un cuvânt real de spus în deciziile cele mai importante.
În aceeaşi măsură ne confruntăm cu ignorarea prevederilor legale privind
evaluarea cursurilor şi a cadrelor didactice de către studenţi.
Evaluările sunt fie inexistente sau impactul acestora este nul acolo unde ele
sunt realizate (ceea ce demonstrează formalitatea actului).
Din totalul de 42 universităţi, doar 21% îndeplinesc condiţiile de
participare a studenţilor, de multe ori această implicare fiind doar pe hârtie.

Raport CUC (extras)

7. Practici de management financiar deficitar
Există posibilitatea deturnării de fonduri, mai exact păstrarea de sume în
anumite capitole bugetare pentru a putea fi mutate în capitole bugetare mai
“comisionabile”, de exemplu un sold în contul de burse se poate transfera în
contul de subvenţii cămine-cantine care poate fi utilizat pentru construcţii.
Licitaţiile pentru construcţii sunt o ocazie pentru comisioane din partea firmelor,
însă bursele nu oferă nici o posibilitate de sifonare a banilor. 38% dintre
universităţi au dat dovadă de lipsă de transparenţă la această categorie,
nepunând la dispoziţia evaluatorilor documentele necesare evaluării
acestui punct ori aceste documente erau incomplete.
S-a constatat că există cazuri în care achiziţiile publice se “aranjează”,
sunt firme “preferate” care câştigă consecvent licitaţiile pentru produse sau
servicii. Mai există o serie de elemente ce pot ridica suspiciuni privind practicile
de achiziţii, şi anume: existenţa unui număr foarte mare de achiziţii desfăşurate
prin cereri de oferte şi nu prin licitaţii deschise, frecvenţa mare a contractelor,
pentru sume considerabile alocate prin cerere de ofertă, către aceeaşi societate
comercială, şi existenţa câtorva firme care au încheiat mai multe contracte cu
universităţile prin ofertă şi chiar prin negocieri cu o singură sursă.
Raport CUC (extras)

8. Existenţa cazurilor de corupţie gravă
Din totalul de universităţi, 16% au fost în proces cu angajaţii şi/sau
studenţii pe chestiuni de corectitudine şi au pierdut.
În 14%, au existat cazuri anchetate de procuratură pentru corupţie,
hărţuire sexuala, discriminare pe ultimii 4 ani.
În 17% dintre cazuri au existat rapoarte negative ale Curţii de Conturi,
Gărzii Financiare, OLAF, corpul de control al Ministerului, în ultimii 4 ani.
Şi în 10% dintre cazuri au existat dovezi de falsificare gravă a
diplomelor în ultimii 10 ani.

Raport CUC (extras)

Topul integrităţii universităţilor româneşti
-0 universităţi de “cinci stele”
-3 universităţi de “patru stele”
-18 universităţi de “trei stele”
-10 universităţi “două stele”
-5 universităţi “o stea”
-6 universităţi “zero stele”
CLASAMENT
Universităţi de “cinci stele”
Nici una
Universităţi de “patru stele”
01. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 4 stele
02. UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca 4 stele
03. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 4 stele
Raport CUC (extras)

Universităţi de “trei stele”
04. Academia de Studii Economice 3 stele
05. Universitatea Maritimă din Constanţa 3 stele
06. Universitatea „Politehnica” din Bucureşti 3 stele
07. Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti 3 stele
08. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 3 stele
09. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport 3 stele
10. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 3 stele
11. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 stele
12. Universitatea din Bucureşti 3 stele
13. Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia 3 stele
14. Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi 3 stele
15. Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti 3 stele
16. UMF „Victor Babeş” din Timişoara 3 stele
17. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara 3 stele
18. Universitatea de Nord din Baia Mare 3 stele
19. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 3 stele
20. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 3 stele
21. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş 3 stele
Raport CUC (extras)

Universităţi de “două stele”
22. Universitatea „Valahia” din Târgovişte 2 stele
23. UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi 2 stele
24. Universitatea Politehnică din Timişoara 2 stele
25. Universitatea din Petroşani 2 stele
26. Universitatea de Vest din Timişoara 2 stele
27. Universitatea „Transilvania” din Braşov 2 stele
28. USAMV din Cluj-Napoca 2 stele
29. USAMV „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 2 stele
30. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 2 stele
31. Universitatea din Piteşti 2 stele

Raport CUC (extras)

Universităţi de “o stea”
32. Universitatea din Bacău 1 stea
33. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 1 stea
34. Universitatea „Ovidius” din Constanţa 1 stea
35. Universitatea din Oradea 1 stea
36. Universitatea din Craiova 1 stea
Universităţi de “0 stele”
37. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu zero stele
38. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad zero stele
39. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti zero stele
40. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa zero stele
41. UMF „Carol Davila” din Bucureşti zero stele
42. USAMV din Bucureşti zero stele

Raport CUC (extras)

Universităţi de “2 stele” – Caracteristici generale
Universitate care se poate îmbunătăţi semnificativ la categoria
transparenţă şi corectitudine administrativă. Conducerea poate îmbunătăţi
semnificativ mijloacele de administraţie, prin mărirea gradului de transparenţă
instituţională.
Publică într-o măsură de 60-70% informaţiile de interes public, dar
declaraţiile de avere şi de interese nu sunt tot timpul publice, iar în cazul în care
sunt, acestea sunt incomplete. Universitatea răspunde în mare măsură, dar nu
complet, cererilor în baza legii 544/2001, nerespectând termenii legali prevăzuţi
de lege.
De pe pagina de internet a universităţii lipsesc informaţii de interes public,
precum şi informaţii pentru studenţi viitori sau actuali, de genul CV-uri, cursuri,
lucrări publicate şi alte informaţii de interes.

Raport CUC (extras)

Universităţi de “2 stele” – Caracteristici generale
Universitatea nu este foarte corectă din punct de vedere academic, căci de
cele mai multe ori păstrează regulile doar pe hârtie.
Regulile şi procedurile de combatere a plagiatului nu există întotdeauna,
iar atunci când sunt, sunt mai mult pentru păstrarea aparenţelor.
Din punct de vedere al performanţei academice, şcolile doctorale au un
raport mediu de lucrări ISI pe conducător de doctorat, iar conferenţiarii şi
profesorii au un procent mediu de lucrări din total.
Orele se ţin după orarul stabilit, dar există şi cazuri în care acesta nu este
afişat sau ceea ce este afişat este greşit. Profesorii şi studenţii sunt prezenţi la
ore în majoritatea cazurilor. Procesul academic poate fi contestat de studenţi,
dar câteodată aceştia sunt descurajaţi de frica posibilelor repercusiuni.

Raport CUC (extras)

Universităţi de “2 stele” – Caracteristici generale
Într-o universitate de 2 stele în România, sistemul este unul care înclină
spre închis, dar pentru aparenţă concursurile se anunţă din timp şi respectă
toate prevederile legale privind organizarea acestora.
Lipsa mai multor candidaţi pe post este un indicator că posturile se acordă
cu “dedicaţie”.
Există riscul ca anumite cadre didactice să fie dezavantajate de prezenţa
familiilor universitare, pentru că acestea există în universitate, chiar prezente în
funcţii de conducere şi în număr ridicat.
Regulamentele din Codul de Etică nu se pun în aplicare. Studenţii participă
la procesul decizional aşa cum prevede legea, dar cuvântul lor nu este
important.
Gradaţiile de merit nu se acordă întotdeauna după merit dovedit, ci uneori
după nevoile sociale sau funcţia ocupată.
Universitatea se poate îmbunătăţi la capitolul managementului financiar, şi
există procese pierdute din punct de vedere al corectitudinii relaţiei cu angajaţii,
rapoarte negative dar şi cazuri anchetate de procuratură, precum şi dovezi de
falsificare gravă în trecut.
Raport CUC (extras)

RAPORT CUC
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca*
*În cadrul acestei universităţi, facultatea selectată aleatoriu a fost Facultatea de Horticultură
Punctaj: 2 stele
Puncte tari:
USAMV Cluj Napoca a fost Universitatea nr. 1 în topul finanţării cercetării ştiinţifice
pe anul 2007.
Activitatea de cercetare este susţinută de o bună reprezentare în lucrări indexate
ISI, precum şi efortul de a avea o revistă românească de specialitate - Bulletin
UASVM Cluj, Horticulture indexată în ISI Master Journal List.
Un campus modern, cu o activitate academică dinamică şi deschidere
internaţională.
Puncte slabe:
Lipsa Cartei Universitare care să cuprindă modificările aduse în martie 2008.
Lipsa reprezentării studenţilor la nivelul facultăţilor, aceştia fiind reprezentaţi numai
la nivelul Senatului.
S-a remarcat, în discuţiile avute cu cadrele didactice, o atitudine din care a reieşit
că studenţii nu pot avea capacitatea de a judeca calităţile didactice ale cadrelor
universitare.
Anchete privind terenuri deţinute de universitate.

Raport CUC (extras)

Transparenţă şi corectitudine administrativă

Raport CUC (extras)

Universitatea a răspuns la cererile în baza legii 544/2001.
Există informaţii publice despre declaraţiile de avere ale principalelor
persoane de conducere al USAMV Cluj Napoca. Nu există însă declaraţii privind
conflictele de interese.
Există informaţii formale despre cadrele didactice de la fiecare facultate,
sub forma unor liste despre organizarea catedrelor.
Există CV-uri online pe pagina facultăţii evaluate.
Există informaţii despre activitatea de cercetare la nivelul facultăţii cât şi
despre publicaţii ştiinţifice.
Informaţii suplimentare privind punctajul obţinut, primite în urma solicitării adresate echipei CUC

Transparenta
USAMV Cluj Napoca a primit din partea evaluatorilor 23.5 puncte din
si corectitudine 30 puncte posibile la acest capitol. Depunctarea s-a datorat: a) lipsei
administrativa Cartei Universitare cu modificarile aduse in 2008, b) lipsei declaratiilor

de avere cumulate cu cele de interese, lipsa procesului verbal al sedintei
organismului care a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli, etc.

Corectitudine administrativă

Raport CUC (extras)

Universitatea are regulamente întocmite pe acest subiect, însă nu este
clar cum se pun ele în aplicare.
În anul 2008, existau numai 5 lucrări ISI la 61 de conducători de doctorat.
Procesul academic este unul în care nu se respectă întocmai orele de
curs.
Nu există cazuri de contestaţii la examenele de licenţă sau admitere,
contestaţii care ar fi demonstrat un climat academic sănătos şi competitiv al
studenţilor.
Informaţii suplimentare privind punctajul obţinut, primite în urma solicitării adresate echipei CUC

Corectitudine
academica

USAMV Cluj Napoca a primit din partea evaluatorilor 8 puncte din 20
puncte posibile la acest capitol. Depunctarea s-a datorat: a) unui raport
de numai 5 lucrari ISI in anul 2008 la 61 de conducatori de doctorat
(mentionam ca aici nu au fost luate in calcul lucrarile indexate ISI, fara
factor de impact al revistelor in care au fost publicate) si b) inexistenta
cazurilor de contestatii la examenele de licenta sau admitere, contestatii
care ar fi demonstrat un climat academic sanatos si combativ al
studentilor.

Calitatea guvernanţei

Raport CUC (extras)

Comisia de evaluatori a sesizat că în ciuda respectării prevederilor legale a
organizării concursurilor, sistemul promovează în continuare persoane din
interiorul universităţii, fără a exista mai mulţi candidaţi pe acelaşi post, iar aceşti
candidaţi să fie din afara universităţii.
Există un număr mare de familii universitare.
USAMV Cluj nu respectă opinia studenţilor, deşi legal aceştia sunt reprezentaţi
într-un procent de 25 %.
Echipa de evaluatori nu a primit nici o listă cu persoanele care au primit gradaţii
de merit.

Informaţii suplimentare privind punctajul obţinut, primite în urma solicitării adresate echipei CUC

Calitatea
guvernantei

USAMV Cluj Napoca a primit din partea evaluatorilor 5.5 puncte din
35 puncte posibile la acest capitol. Depunctarea s-a datorat: a) lipsei
participarii studentilor la deciziile Facultatilor, b) existentei unui numar
relativ mare de familii universitare, c) inexistenta unor cadre didactice
noi angajate care sa fi fost din afara sistemului universitar USAMV Cluj
Napoca.

Management financiar

Raport CUC (extras)

Analizând Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008, putem trage
concluzia că universitatea nu returnează sume necheltuite la bugetul de stat
pentru burse, transport sau subvenţia de cămine-cantine.
Procedura de achiziţii este una normală unei instituţii publice.
Doar declaraţiile de avere sunt publice.

Informaţii suplimentare privind punctajul obţinut, primite în urma solicitării adresate echipei CUC

Practici de
management
financiar

USAMV Cluj Napoca a primit din partea evaluatorilor 7.5 puncte din
15 puncte posibile la acest capitol. Depunctarea s-a datorat lipsei
declaratiilor de interese, fiind prezente doar cele de avere.

RECOMANDĂRI
La capitolul transparenţă şi corectitudine administrativă recomandăm
USAMV Cluj-Napoca finalizarea şi publicarea modificărilor aduse Cartei
Universitare.
La capitolul corectitudine administrativă se recomandă ridicarea
standardelor de publicare în reviste cotate ISI (şi nu numai în cele indexate ISI)
pentru profesorii conducători de doctorate.
În ceea ce priveşte calitatea guvernanţei, cadrele universitare USAMV Cluj
Napoca trebuie să aibă o activitate didactică mai susţinută în folosul studenţilor.

Raport CUC (extras)

16/13.04.2009
COMUNICAT DE PRESĂ
USAMV Cluj-Napoca salută iniţiativa privind Competiţia Integrităţii
Universitare, dar recomandă, în spiritul transparentei şi corectitudinii, publicarea
criteriilor de evaluare înainte de declanşarea competiţiei.
Evaluarea efectuată universităţii noastre s-a făcut prin colectarea greşită a
multora din datele oferite cu generozitate, având în vedere că s-au oferit, într-o
totală transparenţă şi corectitudine, toate documentele solicitate.
Menţionăm că toate declaraţiile de avere sunt publice şi sunt însoţite şi de
declaraţia privind conflictele de interese şi nu vedem cum acest lucru ne este
imputat.
Carta universităţii nu este un document care trebuie reactualizat în fiecare
an, iar modificările de organigramă şi funcţii noi au fost operate imediat după
alegeri.

Corectitudinea academică, la care am fost substanţial penalizaţi,
menţionează că în anul 2008 erau numai 5 lucrări ISI în timp ce site-ul universităţii
prezintă autoevaluarea profesională a cadrelor didactice şi cele 42 articole
apărute anul trecut.
Generalizarea faptului că „procesul academic este unul care nu respectă
întocmai orele de curs” este absolut nefondat şi vom solicita explicaţii în acest
sens.
Faptul că universitatea are „regulamentele necesare, dar că nu este clar
cum se pun ele în aplicare” este o apreciere complet subiectivă.
Aprecierea negativă privind calitatea guvernanţei, bazată doar pe faptul că
„în ciuda respectării prevederilor legale sunt promovate în continuare persoane
din interiorul universităţii”, dovedeste necunoaştere în ce priveşte resursa umană
disponibilă în domeniul agronomic şi veterinar şi eforturile făcute de universitate
pentru cooptarea de specialişti din ţară şi străinătate.

Considerăm insidioasă recomandarea prin care „cadrele universitare trebuie
să aibă o activitate didactică mai susţinută în folosul studenţilor”.
Evaluarea negativă privind Managementul financiar este în total dezacord
cu aprecierile făcute la acest capitol, universitatea fiind din nou depunctată prin
lipsa declaraţiilor de conflicte de interese, fapt incorect prezentat şi care a fost
folosit ca depunctare şi la capitolul de Corectitudine administrativă.
Sperăm ca datele eronat prezentate să fie corectate şi rectificate de către
Coaliţia pentru Universităţi Curate, o scrisoare oficială fiind trimisă în acest sens.
Recomandăm pe viitor ca orice fel de evaluare instituţională să fie prezentată
conducerii universităţii înainte de a fi făcută publică pentru corectarea posibilelor
greşeli care afectează imaginea şi interesele universităţii noastre.
Departamentul de Imagine
USAMV Cluj-Napoca

Recomandări generale pentru universităţi (Raport CUC)
Sistemul învăţământului în România se bazează pe acumularea de
calificări formale. Deşi nu este uşor să fie transformat într-unul bazat pe
stimularea cercetării, performanţei intelectuale şi a inovării, din cauza moştenirii
noastre comuniste, nu este nici imposibil.
Trebuie astfel pus un mai mare accent pe transparenţă, pentru ca
problema integrităţii să fie adusă în scena publică. Astfel publicul poate
sancţiona autorităţile prin acest sistem de verificare şi control.
Legile trebuie aplicate şi corupţia pedepsită aspru, astfel nemaiexistând
stimulente pentru a trişa. Într-un climat în care examenele se susţin corect şi
rezultatele se obţin pe merit, se încurajează calitatea şi performanţa. Studenţii o
sa ceară în mod activ o educaţie mai bună, şi astfel o să oblige profesorii să fie
mai bine pregătiti, încurajând o competiţie ştiinţifică şi academică în rândul
acestora, din care va rezulta performanţă. Sindicatele trebuie să susţină această
politică, ea fiind benefică şi pentru corpul cadrelor didactice pe care îl susţin,
ridicând în mod concret standardele şi cerinţele.
Astfel, stimulentele care încurajează actuala paradigmă vor fi schimbate şi
vor contribui la formarea unei noi paradigme bazate pe transparenţă, integritate
şi mai ales calitate şi performanţă.
Ca urmare a demersului Coaliţiei pentru Universităţi Curate şi a
rezultatelor evaluărilor făcute pe perioada acestui proiect în 42 de universităţi de
stat din România, au fost conturate recomandări ce vizează în mod logic
Raport CUC (extras)
dimensiunile evaluate sub cele patru capitole.

Recomandări (Raport CUC)
1. Încurajarea performanţei academice pentru cadrele didactice, printr-o
administrare mai corectă a procesului de selecţie şi de avansare în carieră
În primul rând, Universităţile ar trebui să acorde mai multă atenţie
cercetării astfel încât producţia de articole ştiinţifice să crească semnificativ atât
sub raport cantitativ cât şi calitativ. Cum ar putea o şcoală doctorală să atingă
standarde de calitate comparative cu ale universităţilor vestice, dacă profesorii
coordonatori nu au statura academică necesară, dovedită prin cercetări şi
publicaţii, neavând nici un articol publicat într-un jurnal academic internaţional?
Cadrele didactice pot fi stimulate dacă pentru promovare se impun condiţii
mai clare în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, şi anume un număr fix de
lucrări ISI pentru un anumit post, mai ales când vine vorba de conducătorii de
doctorat. De asemenea, trebuie diferenţiat clar între publicarea unui articol într-o
revistă obscură faţă de publicarea unui articol într-un jurnal ISI cu factor de
impact mare, echivalarea între cele două fiind contra-productivă.
Tot stimulente pentru performanţă pot fi considerate şi gradaţiile de merit,
dacă acestea se acordă corect. Pe lângă aceste criterii obiective de
performanţă, sistemul de evaluare periodică a profesorilor şi a celorlalte cadre
didactice trebuie să ţină mai mult cont de evaluările din partea studenţilor,
colectare în sistem anonim.

Recomandări (Raport CUC)
În plus, sistemul de selecţie şi promovare a resurselor umane trebuie să
devină unul transparent şi obiectiv, care să nu mai favorizeze nepotismul şi
crearea familiilor universitare. Este greu de crezut că avansarea în carieră într-o
facultate unde o treime din personal este înrudită se va realiza pe criterii de
performanţă şi nu tribale. Prin reglementări interne trebuie evitate situaţiile în
care există relaţii de subordonare între persoane înrudite.
De asemenea, universităţile trebuie să înceteze a mai fi sinecuri pentru
personalităţi de tot soiul, fără anvergură ştiinţifică, care să se remarce doar prin
absenteism sau acumulare de norme multiple. Nu este acceptabil ca într-un
număr atât de mare de cazuri, profesorii să nu se prezinte la cursuri, iar procesul
academic să cadă în derizoriu.
O Comisie de Etică funcţională ar ajuta mult în această direcţie. Înfiinţarea
unei structuri instituţionale şi logistice special alocată pentru a gestiona
activităţile Comisiei, dar şi existenţa unui cadru organizat de desfăşurare a unor
dezbateri/discuţii cu şefii de catedre şi cadrele didactice, ar putea să genereze
feedback-ul necesar unei bune funcţionări a Comisiei.

Recomandări (Raport CUC)
2. Combaterea plagiatului şi fraudei prin schimbarea culturii
organizaţionale, şi prin proceduri şi sancţiuni dure
Plagiatul şi fraudele trebuie asumate ca fenomene mult prea răspândite
care necesită proceduri şi sancţiuni clare, atât la nivelul studenţilor, cât şi al
cadrelor universitare. Stabilirea în consecinţă a unor reguli şi proceduri mult mai
detaliate şi specifice cu privire la plagiat trebuie să fie urmată şi de aplicarea lor
când apar astfel de situaţii. În momentul de faţă, deşi multe universităţi au astfel
de reguli pe hârtie, aplicarea de sancţiuni nu se întâmplă şi în practică.
Procedurile de prevenţie a acestui fenomen pot fi softuri de depistare a
plagiatului, includerea în curiculă a unor cursuri prin care studenţii sunt informaţi
despre riscurile plagiatului şi cum poate fi evitat, sistem de examinare cu
supraveghetori externi, sisteme de bruiaj a telefoanelor mobile în sălile de
examinare. Este necesară aplicarea unor pedepse mai dure când nereguli
precum frauda şi plagiatul sunt depistate, şi în funcţie de gravitatea faptei, să
ducă până la exmatricularea unui student sau concedierea unui profesor.

Recomandări (Raport CUC)
3. O mai bună transparenţă a universităţilor de stat din România în ceea ce
priveşte informaţiile publice
Din punct de vedere al comunicării cu publicul larg, îmbunătăţirea paginilor
de internet ar trebui să fie una dintre priorităţi. Informaţiile ar trebui restructurate
şi filtrate în funcţie de relevanţă, astfel încât interfaţa să devină mai accesibilă
utilizatorului. Paginile de internet ar trebui să conţină toate informaţiile publice
stabilite prin Legea 544/2001, dar şi date de genul: informaţii online despre cadre
didactice, CV-uri, lucrări publicate, cataloage electronice parolate, bloguri
personale, forumuri studenţi, bibliotecă electronică care să permită unui viitor
student să aleagă universitatea şi facultatea în cunoştiiţă de cauză în ce priveşte
performanţele personalului didactic şi facilităţile oferite.
În plus, universităţile fac obiectul legii liberului acces la informaţia publică
(Legea 544/2001) şi legii privind publicarea declaraţiilor de avere şi de interese
(Legea 144/2007), deşi acest lucru a părut o noutate pentru majoritatea
universităţilor evaluate. Prin urmare, conducerile Universităţilor trebuie să se
asigure că aceste legi sunt respectate. Astfel, fiecare universitate trebuie să
delege o persoană abilitată cu rezolvarea cererilor de informaţie publică. Ideal ar
fi ca această persoană să nu aibă şi altă funcţie, încât cererile primite să poată fi
soluţionate în cel mai scurt timp fără a depăşi perioada legală. De asemenea,
trebuie ca declaraţiile de avere şi de interese să fie publicate şi actualizate.

Recomandări (Raport CUC)
4. Îmbunătăţirea metodelor şi procedurilor de control şi audit ale
Ministerului
Autonomia universitară necesită structuri de control solide, care să poată juca rolul
unui mecanism de responsabilizare a acestor instituţii. Fără aceste structuri de control,
autonomia unei instituţii îşi pierde total din legitimitate. Autonomia universitară în
România a dus mai degrabă la slăbirea instituţiilor de învăţământ superior, pentru că
mecanismele de control ale Ministerului Educaţiei nu sunt capabile să evalueze obiectiv
situaţiile universităţilor. Aceste instituţii, autonome numai pe hârtie şi influenţabile din
punct de vedere politic, sunt şi ele coruptibile. De aceea, ar trebui stabilite principii şi
criterii de integritate (conflicte de interese şi incompatibilităţi) pe baza cărora să se facă
aceste controale. Membrii ARACIS, spre exemplu, sunt toţi profesori universitari, care
pot avea legături cu universităţile pe care le evaluează. Ar trebui externalizat acest
proces şi mai mult, cu includerea unor evaluatori total externi sistemului de învăţământ
românesc care să poată face astfel o evaluare critică, obiectivă şi constructivă.
ARACIS sau o altă agenţie ar putea adopta metodologia CUC în sensul creării unei
ierarhii a universităţilor din România, pe probleme de integritate dar şi pe partea de
calitate, pe domenii de studiu, astfel încât să creeze o competiţie reală şi loială între
universităţile româneşti. Aşa cum universităţile din Marea Britanie sunt evaluate din
punct de vedere al cercetării şi li se acordă stele (Research Assesment Exercise)
publicate pe prima pagină a website-ului pentru a îşi atrage studenţii în departementele
lor, aşa ar putea să se procedeze şi în universităţile noastre.

Adrese MECI:
-preşedinţi de comisie Bacalaureat;
-informare gripa porcină (FMV).

Festivităţi 2009 (date de desfăşurare - cursuri festive)
Specializarea/Anul

Decan de an

Data

Horticultură;
Peisagistică/IV

Prof. dr. Radu
SESTRAŞ

Horticultură;
Peisagistică/V

Conf. dr. Mirela
CORDEA

5 iunie 2009,
ora 11

Silvicultură/IV

Conf. dr. Liviu
HOLONEC

22 mai 2009,
ora 11

Silvicultură/V

Conf. dr. Vasile
LAZĂR

14 mai 2009,
ora 11

IEA, IMAPA/IV, V

Conf. dr. Felix
ARION
Asist. dr. Diana
DUMITRAŞ

9 iunie 2009,
ora 11

MTC/IV

Prof. dr. Marcel
DÎRJA

29 iunie 2009,
ora 10

26 iunie 2009

Observaţii
Banchet:
1 iulie 2009

Banchet:
15 mai 2009

Pregatirea vizitelor comisiilor de acreditare ID şi FR, din 15-16 mai 2009
Programul de studiu

Scopul
vizitei

Echipa propusa

Agricultură (Licenţă
ID), 24.11.2008

1 Prof. Romanca Mihai – Univ. „Tr.“ din Brașov
Acreditare
2. Prof. Maniu Inocentiu – Universitatea Politehnica Timișoara
ID
3. Prof. Păcală Nicolae – USAMV Banatului Timișoara

TPPA (Tehnologia
prelucrării prod.
agricole) (Licenţă
ID), 24.11.2008

1. Prof. Romanca Mihai – Univ. „Tr.“ din Brașov
Acreditare
2. Prof. Maniu Inocentiu – Universitatea Politehnica Timișoara
ID
3. Prof. Popa Mona Elena – USAMV București

Zootehnie (Licenţă
ID, 24.11.2008

1. Prof. Logofatu Bogdan – Universitatea din București
Acreditare
2. Prof. Pirvu Gheorghe – Universitatea din Craiova
ID
3. Prof. Păcală Nicolae – USAMV Banatului Timișoara

Managementul
calităţii alimentelor
(Master ID,
03.12.2008

Acreditare 1. Prof. Logofatu Bogdan – Universitatea din București
Master ID 2 Prof. Ștef Ducu Sandu – USAMV Timișoara

Sisteme de procesare
şi controlul calităţii
alimentelor (Master
ID), 03.12.2008

Acreditare 1. Prof. Pirvu Gheorghe – Universitatea din Craiova
Master ID 2 Prof. Ștef Ducu Sandu – USAMV Timișoara

Pregatirea vizitelor comisiilor de acreditare ID şi FR, din 15-16 mai 2009

Programul de
studiu

Scopul
vizitei

Echipa propusa

Horticultură
(Licenţă ID)
24.11.2008

1. Prof. Romanca Mihai – Universitatea „Transilvania“ din
Braşov
Acreditare 2. Prof. Maniu Inocentiu – Universitatea Politehnica
ID
Timişoara
3. Prof. Grădinariu Gică – USAMV „Ion Ionescu de la Brad“
din Iaşi

Inginerie
economică în
agricultură
(Licenţă IFR)
24.11.2008

1. Prof. Neagoe Mircea – Universitatea „Transilvania“ din
Braşov
Acreditare
2. Prof. Petrescu Iordan – Universitatea Tehnică de Construcţii
IFR
din Bucureşti
3. Prof. Chiran Aurel – USAMV Iaşi

- Informări
-sesiuni, restanţe (studenţii din anul terminal)
-înscrierea la Examenul de Licenţă (respectarea termenelor, certif. Lingvistic,
fotografii etc.)
Prodecan – Prof. dr. Marcel DÎRJA
-Practica
Secretar ştiinţific – Prof. dr. Emil LUCA
-Sesiunea studenţilor şi simpozionul USAMV Cluj-Napoca
-Manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate
-Elaborarea Planurilor de Cercetare Ştiinţifice pe fiecare program de
studii (cerinţă ARACIS)

Diverse
- Ajutor umanitar
- Probleme curente
-Următoarea şedinţă a Consiliului Profesoral: 26-27 mai 2009

