
1 

 

GHIDUL STUDENTULUI  2016-2017 

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ  

DIN CLUJ NAPOCA 

 

RECTORUL 

 

Rectorul este reprezentantul legal al uni versităţii şi realizează conducerea executivă a 

instituţiei. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii, negociază Contractul 

instituţional cu MECS şi semnează Contractul de management cu Senatul universităţii. 

 

PREŞEDINTE SENAT 

 

Senatul universitar îşi alege, la prima reuniune, prin vot secret şi direct, un preşedinte care 

conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu 

Rectorul. 

 

Consiliul de Administraţie al universităţii 

 

Consiliul de Administraţie al universităţii asigură, sub conducerea Rectorului sau a unei 

persoane desemnate de acesta, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile 

strategice ale Senatului universitar. Consiliul de Administraţie este format din Rector, 

Prorectori, Director general administrativ, Decani şi un reprezentant al studenţilor, 

denumit prefectul studenţilor 

 

PRORECTORII 

 

Prorectorii îndeplinesc sarcinile atribuite de Rector şi sunt numiţi ca Prorector cu 

probleme didactice și de calitate care coordonează activitatea Consiliului Didactic, 

Prorector cu probleme administrative, informatizare și imagine, Prorector cu cercetarea 

care coordonează Consiliul cercetării ştiinţifice, Prorector in relația cu mediul social 
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economic,  Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti care coordonează Consiliul pentru 

probleme sociale şi studenţeşti, Prorector cu relatiile internaţionale, Director CSUD. 

Funcţiile Senatului 

 

Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de conducere al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN). 

Senatul universitar are funcţie de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea 

universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, 

cu prevederile Cartei universitare şi cu propriile hotărâri. 

 

 Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, 

administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de 

către Senat.Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează 

Senatului universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor 

sau Comisiilor de specialitate. 

 

Conducerea  Facultătilor  

 

Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii care elaborează şi 

gestionează programe de studii şi beneficiază de autonomie financiară până la nivel de 

departament. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente.  

 

Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii de specializare şi îşi desfăşoară 

activitatea pe forme şi cicluri de studii universitare, ani de studiu, grupe şi formaţiuni de 

studiu. 

 

Facultăţile se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire, programe de 

studiu, domenii de specializare şi tematici de cercetare.  

 

Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de Decan. Decanul şi prodecanii 

numiţi de decan sunt membri de drept al Consiliului facultăţii.  
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Planurile de învăţământ aferente specializărilor din cadrul facultăţii sunt validate de 

Consiliul facultăţii şi aprobate de Senatul universitar.  

 

Departamentul 

 

Departamentul se constituie într-o structură organizatorică subordonată facultăţii, având 

funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de microproducţie. Departamentul are un 

colectiv de cadre didactice şi cercetători propriu şi este condus de Consiliul 

departamentului, prezidat de Directorul de departament. 

 

Facultăţile şi departamentele pot avea regulamente de organizare şi funcţionare proprii 

aprobate de Senatul universitar în acord cu Regulamentul intern de funcţionare din anexa 

Cartei universitare. 

 

Consiliul facultăţii 

 

Consiliul facultăţii reprezintă structura de conducere cu rol decizional şi deliberativ a 

facultăţii, şi exercită controlul asupra activităţii Directorilor de departament, Decanului şi 

Prodecanilor.  

 

Consiliul facultăţii aprobă anual raportul prezentat de Decan privind starea facultăţii, 

asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare 

 

Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. 

Decanul, coordonează desfăşurarea procesului de învăţământ în facultate, semnează 

înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, planurile de învăţământ, statele de 

funcţii, contractele de studii, foile matricolele, diplomele şi atestatele, acordurile încheiate 

cu alte facultăţi şi coordonează politica de personal a facultăţii. Decanul numeşte 

Prodecanii. 
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Prodecanii asigură conducerea operativă a facultăţii alături de Decan, şi îndeplinesc 

sarcinile atribuite de Decan. Prodecanul poate înlocui în absenţă Decanul. 

 

 Prodecanul responsabil pentru activitatea de învăţământ are în sarcină implementarea 

strategiilor şi hotărârilor consiliului facultăţii în domeniul monitorizării derulării 

programelor de studii, asigurarea logisticii necesare procesului de învăţământ, organizarea 

examenelor pe parcus, de admitere şi finalizare a studiilor. 

 

Prodecanul cu cercetare are in responsbilitate activitatea de cercetare.  

 

Prodecanul responsabil cu problemele studenţeşti are în sarcină, asigurarea protecţiei 

muncii, monitorizarea condiţiilor şi relaţiilor din cămine, cantină, cluburi şi facilităţi 

sportive, asigurarea relaţiilor cu organizaţiile studenţeşti, consilierea pentru carieră şi  

monitorizarea serviciilor oferite de facultate.  

 

Indrumătorul de an- Tutorele este cadrul didactic care asigură suport pentru indrumarea 

și integrarea studenților in mediul universitar. El indrumă studentul pe parcursul 

programului de studio  pe parcursul intregului program de invățământ. 

 

Directorul de departament realizează managementul şi conducerea executivă a 

departamentului. În executarea acestor funcţii este ajutat de Consiliul departamentului. 

 

 Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de 

managementul financiar, de cercetarea şi asigurarea calităţii departamentului, conform 

Regulamentului de funcţionare. 

  

Reprezentarea studenţilor 

 

Studentii  sunt parteneri ai institutiei noastre  si membri ai comunitatii universitare, având 

drepturi si obligatii in baza principiilor enuntate la art. 118 din Legea nr. 1/2011 şi Codul 

drepturilor şi obligaţiilor studenţilor. 
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Studentii universităţii noastre sunt reprezentati in structurile consultative, decizionale si 

executive din cadrul USAMV Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 si Cartei 

universitare. 

 

Studentii participa la luarea deciziilor din cadrul universitatilor in temeiul urmatoarelor 

drepturi: 

a)dreptul de a alege si de a fi alesi in structuri de conducere ale universitatii, conform Legii 

nr.1/2011.  

b)dreptul de a fi reprezentati in senatul universitar si in consiliul facultatii intr-o proportie 

de minimum 25%, in conditiile Legii nr. 1/2011, şi a  Cartei universitare; 

c)dreptul de a fi reprezentati in structurile universitatii care gestioneaza serviciile sociale, 

inclusiv comisiile de cazari, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; 

 

Reprezentantii  studentilor in consiliile facultatilor si in senatele universitare sunt alesi 

prin votul direct, secret si universal al tuturor studentilor de la nivelul facultatii, respectiv 

al universitatii.  

 

Organizatiile studentesti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega 

reprezentanti de drept in aceste structuri. Numarul reprezentantilor delegati de 

organizatiile studentesti in aceste structuri se stabileste in baza autonomiei universitare. 

 

Federatiile  studentesti legal constituite la nivel national desemneaza reprezentanti in 

consiliile consultative ale Ministerului Educatiei, Nationale (MEN) potrivit art. 217 alin. (1) 

din Legea nr. 1/2011. 

 

 Studenţii  sunt parteneri în activitatea comună de formare a unor specialişti 

competitivi. Studenţii au dreptul la opinie individuală, colectivă sau exprimată prin 

reprezentanţii aleşi, în ceea ce priveşte: planurile de învăţământ, calitatea pregătirii 

teoretice şi practice, acordarea burselor, cazarea, activităţile culturale, sportive şi 

recreative din spaţiile universităţii.  
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Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi 

obligaţiilor studenţilor elaborat de asociaţiile studenţeşti.  

 

Anual, asociaţiile studenţilor vor prezenta un raport public privind respectarea Codului mai 

sus menţionat. 

 

Activitatea educativă şi de cercetare se bazează pe concepţia potrivit căreia valorile 

cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare 

corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor  

 

Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să 

asimileze un ansamblu de competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze 

performant şi responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat  

 

Sistemul de învăţământ în spaţiul universitar se bazează pe principiile educaţiei centrate 

pe student şi asigurării permanente a calităţii, pe respectarea libertăţii academice, a 

egalităţii de şanse, a echităţii, a transparenţei şi a dialogului cu partenerii sociali. 

 

Universitatea promovează măsuri de creştere a răspunderii personale şi colective în ceea 

ce priveşte lărgirea democraţiei participative, creşterea prestigiului profesional, 

dezvoltarea şi protejarea patrimoniului, evitarea situaţiilor de conflict de interese, şi 

impunerea unor norme de exigenţă şi autoexigenţă în privinţa ţinutei academice, relaţiilor 

publice şi a imaginii proprii şi instituţionale. 

 

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, educaţional, economic şi 

cultural. 
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BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ  

CLUJ-NAPOCA 

Noua Bibliotecă a universității are o suprafaţă utilă de 4070 m2, cu o structură desfăşurată 

pe 5 niveluri. Dispune de o sală de conferinţe cu 180 locuri, săli de lectură pe fiecare nivel, depozite 

de carte, spaţii pentru legătorie şi tratare a cărţilor, birouri, o sală de consiliu cu 20 locuri, spaţii de 

lectură cu acces liber la raft pentru 130 persoane, grupuri sanitare.  

 

 

 
FACULTATEA DE HORTICULTURA  
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CONDUCEREA  USAMV CLUJ NAPOCA 

 

Rector 

Prof. dr. Cornel Cătoi 

E-mail:  cornel.catoi@usamvcluj.ro 

Preşedinte senat 

Prof. dr. Ioan Gheorghe Oroian 

E-mail:  ioan.oroian@usamvcluj.ro 

Prorector 

Prof. dr. Bogdan Georgescu 

E-mail:  bogdan.georgescu@usamvcluj.ro 

Prorector 

Prof. dr. Ioana Pop 

E-mail:  popioana@usamvcluj.ro 

Prorector 

Conf. dr. Adrian Nechita Oros 

E-mail:  adrian.oros@usamvcluj.ro 

Prorector 

Conf. dr. Andrei D. Mihalca 

E-mail: amihalca@usamvcluj.ro 

Prorector 

Conf. dr. Leon Muntean 

E-mail:  leon.muntean@usamvcluj.ro 

Prorector 

Șef lucr. dr. Dan Vodnar 

E-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro 

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE HORTICULTURĂ 

Decan 
Prof. dr. Viorel Mitre 
E-mail: viorel.mitre@usamvcluj.ro 
 
Prodecan didactic 

Conf. dr. Erzsebet Buta 

Email: 

erzsebet.buta@usamvcluj.ro 

Prodecan cercetare 

Prof. dr. Mirela Cordea 

E-mail: 

 mcordea@usamvcluj.ro 

 

Prodecan social 

Șef lucr. dr. Tudor Sălăgean 

E-mail: 

tudor.salagean@usamvcluj.ro 

Director departament I 

Prof. dr. Radu Sestraș 

E-mail: rsestras@usamvcluj.ro 

Director departament II 

Prof. dr. Liviu Holonec 

E-mail: liviu.holonec@usamvcluj.ro 

  

Director departament III 

Prof. dr. Felix Arion 

E-mail: felixarion@usamvcluj.ro 

 

Director departament IV 

Prof dr. Florica Matei 

E-mail: faldea@usamvcluj.ro 
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  Începuturile învăţământului superior horticol 

clujean au coincis cu înfiinţarea, în anul 1869, a 

Institutului de Agricultură din Cluj, devenit astăzi 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca. În anul 1977, în cadrul Facultăţii de 

Agronomie s-a înfiinţat Secţia de Horticultură. Dezvoltarea 

resursei umane şi a unor noi discipline şi laboratoare de 

cercetare în cadrul acestei secţii a permis înfiinţarea 

Facultăţii de Horticultură, în anul 1990. 

     În prezent, la Facultatea de Horticultură din Cluj-

Napoca studiază la învăţământul de zi, licenţă şi master 

peste 1600 de studenţi, la care se adaugă studenţii de la 

învăţământul la distanţă și doctoranzii la zi sau fără frecvenţă. Facultatea dispune de o bază 

tehnico-didactică şi de cercetare modernă, de cadre didactice de specialitate, titulare şi 

asociate, care formează un corp academic recunoscut în ţară şi străinătate. 

Decan, 

Prof. dr. VIOREL MITRE 

 
Institutul de cercetări horticole avansate al Transilvaniei 
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CARTA USAMV CLUJ NAPOCA 

REGULAMENTE 

 

• STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 
 
• REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 
 
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CONSILIERE ACADEMICA SI 
TUTORIAT I USAMVCN 
 
• REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CENTRULUI DE 
CONSILIERE IN CARIERA USAMVCN 
 
• REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢII DIN 
USAMVCN 
 
• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII  U.S.A.M.V. CLUJ-
NAPOCA 
 

• REGULAMENTUL CENTRULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII 
 
• REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR 
STUDENŢEŞTI 
 

• REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA RESTAURANTULUI 
STUDENŢESC 
 

• REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR  
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STRUCTURA  

ANULUI UNIVERSITAR 2016/2017 

SEMESTRUL I 

3.10.2016 – 23.12.2016 – activitate didactică                12 săptămâni 

24.12.2016 – 8.01.2017  – vacanță                 2 săptămâni  

9.01.2016 – 20.01.2017 – activitate didactică   2 săptămâni 

21.01.2017 – 12.02.2017 – sesiune de examene               3 săptămâni 

 

SEMESTRUL II 

13.02.2017  – 19.02. 2017   –  vacanţă                                  1 săptămână 

20.02. 2017 – 14.04. 2017 – activitate didactică              8 săptămâni  

15.04. 2017 – 23.04. 2017  – vacanţă de Paşti              1 săptămână  

24.04. 2017 – 2.06. 2017  – activitate didactică              6 săptămâni 

3.06. 2017 – 2.07. 2017  – sesiune de examene              4 săptămâni 

3.07. 2017 – 29.07. 2017  – activitate practică              4 săptămâni 

30.07. 2017 – 3.09. 2017  – vacanţă de vară   5 săptămâni 

4.09.2017 – 17.09.2017 – sesiune de examene               2 săptămâni 

18.09.2017 – 1.10.2017 – vacanță                                            2 săptămâni 

 

RECTOR 

PROF.DR. CORNEL CĂTOI 
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