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Şedinţa Consiliului Profesoral - joi, 24 septembrie 2009, ora 10
Tuesday, 22 September, 2009 10:34 PM

Stimaţi membri ai Consiliului Profesoral, stimaţi colegi, 
Prin prezenta, Vă informăm că joi, 24 septembrie 2009, de la ora 10, în Sala de Limbi Moderne din 

clădirea Facultăţii de Horticultură, va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral.
Se vor discuta probleme curente, privind: 
-Rezultatele admiterii la facultate, sesiunea de vară şi toamnă 2009. 
-Planurile de Învăţământ (aprobarea modificărilor solicitate de Responsabilii de Program şi 

catedrele care implementează/coordonează programele). 
-Statele de Funcţii (şefii de catedră sunt rugaţi să aibă un exemplar din ultima variantă/formă pe care 

la sfârşit să-l predea pentru a fi depus la prorectorul academic; de asemenea, să facă o scurtă prezentare, începând 
cu numărul de posturi pe catedră, probleme specifice apărute etc.). 

- Situaţia la învăţătura a studenţilor şi exmatriculări. 
- Comisiile de admitere, licenţă, dizertaţie – anul univ. 2009/2010. 
- Pregătirea dosarelor pentru evaluarea instituţională ARACIS. 
- Regulamentele şi documentele care intră în pachetele anexe ale Dosarului de Autoevaluare la cele 

două programe care vor fi supuse analizei, cu ocazia vizitei instituţionale ARACIS (inclusiv Regulament privind 
organizarea şi funcţionarea catedrei; Regulament - cadru general - de asigurare a practicilor de auditare 
internă; Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii Programelor de Studii etc.). 

- Diverse.
Vă invităm sa analizaţi Regulamentele care vor fi supuse dezbaterii in Consiliul Profesoral, acestea 

fiind publicate pe site-ul facultăţii, la adresa http://horticultura.usamvcj.ro/conducere şi să ne trimiteţi 
propunerile, sugestiile sau observaţiile Dvs., până joi 24 sept. 2009, ora 9, în vederea corectării sau completării 
lor. În şedinţa Biroului Consiliului Profesoral de azi, 22 sept. 2009, s-a propus ca, de luna viitoare, şedinţele CPF 
să se desfăşoare ‘lărgit’, astfel încât să se asigure o cât mai bună informare a cadrelor didactice, doctoranzilor, 
studenţilor şi personalului TESA din facultate.

Decan, Prof. dr. Radu SESTRAS

Anunţ



Admiterea la facultate 2009

Admiterea în anul universitar 2009/2010 la Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (licenţă şi master) s-a desfăşurat în două 
sesiuni.

CALENDAR
Sesiunea de admitere de vară
Licenţă: 13-31 iulie 2009
-înscrierea candidaţilor la concurs: 13-23 iulie 2009;
-afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor: 24 iulie 2009;
-afişarea rezultatelor finale: 25 iulie 2009; 
-încheierea Contractelor de studiu: 27-31 iulie 2009.
Master: 8 iunie - 5 august 2009

Sesiunea de admitere de toamnă

Licenţă: 7-19 septembrie 2009
Master: 7-19 septembrie 2009



Componenţa
COMISIEI DE ADMITERE

a Facultăţii de Horticultură,
pentru admiterea la facultate, 2009

Preşedinte: Prof. Dr. Radu SESTRAŞ - decan
Secretar: Conf. Dr. Mirela CORDEA - secretar
Membri: Prof. Dr. Marcel DÎRJA - prodecan

Asist. Dr. Cristina POCOL
Şef lucr. Drd. George MAZĂRE
Prep. Drd. Adriana COFARI

Secretarul
Comisiei de Admitere
2009
pe universitate,
desemnat
din partea Facultăţii de Horticultură

Prof. dr. Ana CIOTLĂUŞ

Broşuri, pliante
Leaflet admitere 2009 (autor: Cristina Rus)



Componenţa echipei care a participat la campania pentru
ADMITEREA 2009

de la Facultatea de Horticultură
Responsabil comisie:

Prof. dr. Emil LUCA

Componenţa comisiei:
Adriana COFARI – Preparator drd.
Vasile CEUCA – drd. Prof. Zaharia DUMITRU
Vasile SIMU – drd. Prof. dr. Emilian MERCE
Cristian SISEA – drd. Prof. dr. Doru PAMFIL
Valentina FLORAN – drd. Prof. dr. Radu SESTRAŞ



Accesări site facultate – nr.
(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)



Accesări site facultate (nr.)/ţară – grafic/zile
(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)



Accesări site facultate (nr.)/Cluj – grafic/zile
(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)



Rezultate căutare – după cuvinte cheie
(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)



Rezultate căutare – după cuvinte cheie
(24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor)



Numărul candidaţilor 
la examenul de 

admitere, USAMV 
Cluj-Napoca, 2009

Facultatea de 
Horticultură

1304:3288=39.7% din 
total candidaţi pe 

universitate

400:1153=34.7%
pe univ. - studenţi 

buget 
în anul I



537

149

88

25

93
110
72

Total

274261(+2)430261TOTAL ZI

99507550Măsurători terestre şi
cadastru

Inginerie
geodezică

53358035
Inginerie şi management în
alimentaţie publică şi
agroturism

-255025Inginerie economică în
agricultură

Inginerie şi
management

4843(+2)10043SilviculturăSilvicultură
68427542Peisagistică
6665066Horticultură

Horticultură

TaxăBugetTaxăBuget
Nr. locuri ocupateNr. locuri alocate

SpecializareDomeniu

Numărul locurilor ocupate la învăţământul de LICENŢĂ,
în urma admiterii la Facultatea de Horticultură, 2009



32

10

22

100TOTAL ID, FR

50Inginerie economică în
agricultură (FR)

Inginerie şi
management

50Horticultură (ID)Horticultură

Nr. locuri ocupate
Total (Taxă)

Nr. locuri alocate
(Taxă)SpecializareDomeniu

Numărul locurilor ocupate la învăţământul de LICENŢĂ (ID, FR),
în urma admiterii la Facultatea de Horticultură, 2009



139+139=27880715968TOTAL

18+17=35109791,5Economie agroalimentară

18+17=35109791,5AgribusinessInginerie şi
Management

17+17=34109782

Tehnologia producerii şi
valorificării vinurilor
speciale şi a produselor
derivate

18+17=35109792Inginerie genetică în
ameliorarea plantelor

17+17=34109782Biodiversitate şi
bioconservare

18+20=381091091,5Proiectarea, amenajarea şi
întreţinerea spaţiilor verzi

15+17=32108771,5Ştiinţe horticole

18+17=35109791,5Managementul producţiei
horticole în climat controlat

Horticultură

TaxăBugetTaxăBuget

TOTAL
B+T=Total

Abs. 5 aniAbs. 4 ani

Nr. de locuri
Durata

(ani)SpecializăriDomeniul

Numărul de locurilor la învăţământul MASTER, 2009



Numărul locurilor ocupate la învăţământul de tip MASTER, în urma admiterii la
Facultatea de Horticultură, 2009

Total FR

215----15-FRManagement prod. hort. în climat contr.Horticultură

176186Total ZI

10+8=185-510221010ZiProiectarea spaţiilor verzi - abs 5 ani

9+18=27--18933109ZiProiectarea spaţiilor verzi - abs 4 ani

9+1=109-1913109ZiBiodiversitate şi bioconservare - abs 5 ani

8+3=114-382078ZiBiodiversitate şi bioconservare - abs 4 ani

8+1=97--81178ZiTehnologia producerii vinurilor - abs 4 ani

9+0=910--98109ZiTehnologia producerii vinurilor - abs 5 ani

7+0=77--7677ZiŞtiinte horticole – abs. 4 ani

7+1=8102-54107ZiŞtiinţe horticole - abs 5 ani

Horticultură

9+1=106-191379ZiManagement prod. hort. climat contr. - abs 4 ani

9+0=910--912109ZiManagement prod. hort. climat contr. - abs 5 ani

9+0=973-6-79ZiInginerie genetică în amel. plantelor - abs 4 ani

8+0=8104-55109ZiInginerie genetică în amel. plantelor - abs 5 ani

Horticultură

10+3=137--91179ZiEconomie agroalimentară - abs 4 ani

Inginerie şi
management 8+1=9102-75109ZiEconomie agroalimentară - abs 5 ani

8+1=97--91179ZiAgribusiness - abs 4 ani

10+0=1010--911109ZiAgribusiness - abs 5 ani

TBTBTB

Contracte 
(iulie+sept.)

Locuri
libereContracteTotal 

înscrişi
iulie

Nr. locuri
alocateForma 

învăţ.SpecializareDomeniu



Numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul MASTER, 2009

17738139139139TOTAL
224181718Economie agroalimentară
191181718AgribusinessInginerie şi

Management

181171717
Tehnologia producerii şi
valorificării vinurilor
speciale şi a prod. derivate

18-181718Inginerie genetică în
ameliorarea plantelor

214171717Biodiversitate şi
bioconservare

4526192018Proiectarea, amenajarea şi
întreţinerea spaţiilor verzi

151141715Ştiinţe horticole

191181718Managementul producţiei
horticole în climat controlat

Horticultură

TaxăBugetTaxăBuget

TOTAL
B+T

=Total

Contracte
încheiate

Nr. locuri la 
concurs

Nr. de locuri

SpecializăriDomeniul



Componenţa
COMISIEI DE ADMITERE

a Facultăţii de Horticultură,

pentru admiterea la facultate în anul 2010

Preşedinte: Prof. Dr. Radu SESTRAŞ - decan
Secretar: Asist. Dr. Cristina POCOL - secretar
Membri: Prof. Dr. Marcel DÎRJA - prodecan

Şef lucr. Drd. George MAZĂRE
Asist. Dr. Erzsebet BUTA
Prep. Dr. Valentin SINGUREANU



Componenţa
COMISIILOR DE LICENŢĂ PROPUSE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURA

pentru examenele de finalizare a studiilor din anul univ. 2009-2010

1. Specializarea “Horticultură”

Prof. Dr. Viorel MITRE – preşedinte
Prof. Dr. Nastasia POP – membru
Prof. Dr. Maria CANTOR – membru
Prof. Dr. Dănuţ MĂNIUŢIU – membru
Asist. Dr. Erzsebet BUTA – secretar

2. Specializarea “Peisagistică”

Prof. Dr. Marcel DÎRJA – preşedinte
Prof. Dr. Dumitru ZAHARIA – membru
Prof. Dr. Maria CANTOR – membru
Prof. Dr. Ioana TĂNĂSESCU – membru
Prep. Dr. Valentin SINGUREANU – secretar



Componenţa
COMISIILOR DE LICENŢĂ PROPUSE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURA

pentru examenele de finalizare a studiilor din anul univ. 2009-2010

3. Specializarea “Silvicultură”

Conf. Dr. Liviu HOLONEC – preşedinte
Prof. Dr. Dumitru ZAHARIA – membru
Conf. Dr. Ioan TĂUT  – membru
Şef lucr. Dr. Ilie COVRIG – membru
Prep. Drd. Vasile CEUCA – secretar

4. Specializarea: “Inginerie Economică în Agricultură”;
“Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism”

Prof. Dr. Emilian MERCE – preşedinte
Prof. Dr. Emil LUCA – membru
Conf. Dr. Felix ARION – membru
Lector Dr. Ileana ANDREICA – membru
Lector Dr. Mugurel JITEA – secretar



Componenţa
COMISIILOR DE LICENŢĂ PROPUSE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURA

pentru examenele de finalizare a studiilor din anul univ. 2009-2010

5. Specializarea “Măsurători Terestre şi Cadastru”

Prof. Dr. Sorin CÎMPEANU - preşedinte
Conf. Dr. Raluca MANEA - membru
Conf. Dr. Alexandru BADEA - membru
Prof. Dr. Ion Nelu LEU - membru
Asist. Drd. Mariana CĂLIN - secretar 
(Comisia este de la USAMV Bucureşti)



Componenţa
COMISIILOR DE DIZERTAŢIE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER

pentru examenele de finalizare a studiilor de masterat din anul univ. 2009-2010

1. Specializarea
“Managementul producţiei horticole în climat controlat”

Prof. Dr. Maria APAHIDEAN – preşedinte
Prof. Dr. Dumitru ZAHARIA – membru
Prof. Dr. Dănuţ MĂNIUŢIU – membru
Asist. Drd. Ioana MICU – secretar

2. Specializarea
“Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale

şi a produselor derivate”
Prof. Dr. Nastasia POP – preşedinte
Prof. Dr. Viorel MITRE – membru
Conf. Dr. Vasile LAZĂR – membru
Asist. Drd. Claudiu BUNEA – secretar



Componenţa
COMISIILOR DE DIZERTAŢIE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER

pentru examenele de finalizare a studiilor de masterat din anul univ. 2009-2010

3. Specializarea “Inginerie genetică în ameliorarea plantelor”
Prof. Dr. Marin ARDELEAN – preşedinte
Prof. Dr. Doru PAMFIL - membru
Conf. Dr. Mirela CORDEA – membru
Şef lucr. Dr. Rodica POP – secretar

4. Specializarea “Agribusiness”
Conf. Dr. Felix ARION – preşedinte
Conf. Dr. Cristian MERCE – membru
Lector Dr. Mugurel JITEA – membru
Lector Dr. Diana DUMITRAŞ – secretar

5. Specializarea “Economie agroalimentară”
Conf. Dr. Cristian MERCE – preşedinte
Conf. Dr. Felix ARION – membru
Lector Dr. Mugurel JITEA – membru
Lector Dr. Diana DUMITRAŞ – secretar



COMISIILE DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 
PROGRAMELOR DE STUDII

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

În vederea asigurării calităţii programelor de studii care funcţionează în facultate, a 
modernizării şi îmbunătăţirii acestora, în cadrul Facultăţii de Horticultură se înfiinţează 
“Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Programelor” (CEAC), pentru fiecare 
program de studiu (specializare) care funcţionează la învăţământul de licenţă şi master.

Art. 1. Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii pentru programele de studii de 
licenţă au următoarea componenţă:

Peisagistică

Responsabil:
Prof. dr. Viorel MITRE
Membri:
Prof. dr. Maria APAHIDEAN
Prof. dr. Nastasia POP
Prof. dr. Maria CANTOR
Secretar responsabil:
Şef lucr. dr. Rodica POP/
Asist. drd. Mihaela RUSU

Horticultură

Horticultură

ComisiaSpecializăriDomeniul



COMISIILE DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

Responsabil: 
Prof. dr. Mircea ORTELECAN
Membri:
Prof. dr. Viorel BUDIU
Prof. dr. Marcel DÎRJA
Prof. dr. Ana CIOTLĂUŞ
Conf. dr. Ioana POP
Secretar responsabil:
Conf. dr. Florica MATEI

Măsurători Terestre şi CadastruInginerie 
geodezică

Inginerie şi Management în Alimentaţie 
Publică şi Agroturism

Responsabil: 
Conf. dr. Felix ARION
Membri:
Prof. dr. Emilian MERCE
Lector dr. Mugurel JITEA
Lector dr. Ileana ANDREICA
Secretar responsabil:
Asist. dr. Cristina POCOL

Inginerie Economică în Agricultură

Inginerie şi 
Management

Responsabil:
Conf. dr. Liviu HOLONEC
Membri:
Conf. dr. Ioan TĂUT
Şef lucr. drd. Georgel MAZĂRE
Secretar responsabil:
Şef lucr. drd. Horea VLASIN

SilviculturăSilvicultură

ComisiaSpecializări (licenţă)Domeniul



COMISIILE DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 
PROGRAMELOR DE STUDII

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Art. 2. Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii pentru programele de studii de 
master au următoarea componenţă:

Responsabil:
Prof. dr. Nastasia POP
Membri:
Prof. dr. Viorel MITRE
Prof. dr. Maria APAHIDEAN
Prof. dr. Maria CANTOR

Ştiinţe horticole

Responsabil:
Prof. dr. Maria APAHIDEAN
Membri:
Prof. dr. Maria CANTOR
Prof. dr. Dănuţ MĂNIUŢIU
Conf. dr. Ioana POP

Managementul producţiei 
horticole în climat controlat

Horticultură

ComisiaSpecializăriDomeniul



Responsabil:
Conf. dr. Corina CĂTANĂ
Membri:
Prof. dr. Radu SESTRAŞ
Conf. dr. Liviu HOLONEC

Biodiversitate şi 
bioconservare

Responsabil:
Conf. dr. Mirela CORDEA
Membri:
Prof. dr. Doru PAMFIL
Prof. dr. Marin ARDELEAN

Inginerie genetică în 
ameliorarea plantelor

Responsabil:
Prof. dr. Nastasia POP
Membri:
Prof. dr. Viorel MITRE
Conf. dr. Vasile LAZĂR

Tehnologia producerii şi 
valorificării vinurilor speciale 
şi a produselor derivate

Responsabil:
Prof. dr. Dumitru ZAHARIA 
Membri:
Prof. dr. Maria CANTOR
Prof. dr. Viorel MITRE

Proiectarea, amenajarea şi 
întreţinerea spaţiilor verzi

Horticultură

ComisiaSpecializări (master)Domeniul



Art. 3. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pentru fiecare program de studii răspunde de:
(1)  programarea activităţilor de evaluare a calităţii la nivel de program de studii;
(2) stabilirea atribuţiilor membrilor comisiei;
(3) asigurarea resurselor pentru culegerea datelor, procesarea chestionarelor / prelucrarea 

statistică a datelor;
(4)  verificarea rezultatelor evaluărilor, formularea concluziilor şi completarea acestora în fişele 

de evaluare;
(5) centralizarea fişelor de evaluare şi elaborarea sintezei evaluării pe program de studii;
(6)  difuzarea sintezei evaluării către decanate / catedre în vederea analizării situaţiei şi stabilirii 

acţiunilor corective / preventive de către Consiliul Facultăţii şi colectivele de catedră;
(7)  elaborarea Raportului privind evaluarea calităţii la nivelul programului de studii;
(8)  transmiterea către DEAC a Raportului şi a Planului de măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

didactice pentru sinteze şi analize la nivel de universitate.

Art. 4. Procesul de evaluare se va derula conform procedurilor de evaluare şi asigurarea a calităţii la 
nivelul programelor de studii aprobate de către universitate, sub coordonarea Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii la nivel de facultate.

Economie agroalimentară

Responsabil: 
Conf. dr. Felix ARION
Membri:
Prof. dr. Emilian MERCE
Lector dr. Mugurel JITEA
Lector dr. Ileana ANDREICA

Agribusiness
Inginerie şi 
Management

ComisiaSpecializări (master)Domeniul



Prof. dr. Mircea ORTELECANIV
Conf. dr. Florica MATEIIII
Prof. dr. Ana CIOTLĂUŞII
Asist. drd. Jutka DEAKI

MTC

Lector dr. Mărioara ILEAIV
Conf. dr. Cristian MERCEIII
Asist. drd. Cristina POCOLII
Lector drd. Mihai ORBANI

IEA/
IMAPA

Şef lucr. drd. George MAZĂREIV
Conf. dr. Ioan TĂUTIII
Şef lucr. drd. Vasile ŞIMONCAII
Şef lucr. drd. Horia VLAŞINI

Silvicultură

Asist. drd. Claudiu BUNEAIV
Şef lucr. dr. Rodica SIMAIII
Asist. dr. Erzsebet BUTAII
Prep. dr. Valentin SINGUREANUI

Horticultură/
Peisagistică

Decan de anAnulSpecializarea

Decani de an (îndrumători, tutori)
Anul universitar 2009/2010



132 / 
ortelecanm@yahoo.fr

Prof. dr. Mircea
ORTELECANMăsurători Terestre şi CadastruGeodezie

Inginerie şi Management în
Alimentaţie Publică şi
Agroturism

380 / 
felixarion@usamvcluj.ro

Conf. dr.
Felix ARION

Inginerie Economică în
Agricultură

Inginerie şi
Management

378 / 
lholonec@yahoo.com

Conf. dr.
Liviu HOLONECSilviculturăSilvicultură

Peisagistică
379 / 
mitreviorel@yahoo.com

Prof. dr.
Viorel MITRE

Horticultură
Horticultură

Tel./E-mailNumele şi 
prenumele

Responsabil desemnat
SpecializareaDomeniul

Inginerie Economică în
Agricultură (FR)

Inginerie şi
Management

179 / vasilel@email.roConf. dr.
Vasile LAZĂR

Horticultură (ID)Horticultură

Responsabilii programelor de studii (specializărilor)
de la Facultatea de HorticulturăLicenţă - zi

Licenţă – ID, FR



Economie agroalimentară
380 / 
felixarion@usamvcluj.ro

Conf. dr.
Felix ARION

AgribusinessInginerie şi
Management

214 /
nastpop@yahoo.com

Prof. dr.
Nastasia POP

Tehnologia producerii şi
valorificării vinurilor speciale şi
a produselor derivate

284/
mirelacordea@yahoo.co.uk

Conf. dr.
Mirela CORDEA

Inginerie genetică în
ameliorarea plantelor

247/
corina_catana@yahoo.com

Conf. dr.
Corina CĂTANĂBiodiversitate şi bioconservare

151/
zaharia.dumitru@gmail.com

Prof. dr.
Dumitru ZAHARIA

Proiectarea, amenajarea şi
întreţinerea spaţiilor verzi

214 / nastpop@yahoo.comProf. dr. Nastasia POPŞtiinţe horticole

279/
mapahidean@usamvcluj.ro

Prof. dr.
Maria APAHIDEAN

Managementul producţiei
horticole în climat controlat
(zi + IFR*)

Horticultură

Tel./E-mailNumele şi prenumele

Responsabil desemnat
SpecializăriDomeniul

Responsabilii programelor de studii (specializărilor)
de la Facultatea de Horticultură

Master – zi*



Comisia de etică şi integritate academică
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Art. 1. Comisia de etică şi integritate academică a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca 
funcţionează în conformitate cu precizările din “Codul eticii şi integrităţii academice” al Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Art. 2. Codul eticii şi integrităţii academice certifică faptul că facultatea apără valorile 
libertăţii academice, ale autonomiei universitare şi ale integrităţii etice şi dispune de practici şi 
mecanisme clare pentru aplicarea codului. 

Art. 3. Conform Art. 16 din “Regulamentul cadru general de auditare internă” al Facultăţii de 
Horticultură din Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură a aderat la “Codul eticii şi integrităţii 
academice” al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, aprobat în 
Senatul din 11 septembrie 2009.

Art. 4. Comisia de etică şi integritate academică pe facultate are următoarea componenţă:
Preşedinte: 

Prof. dr. Viorel BUDIU
Membri:

Prof. dr. Viorel MITRE
Prof. dr. Rodica STAN
Conf. dr. Ioana POP

Secretar:
Şef lucr. dr. Rodica POP

Art. 5. Comisia de etică şi integritate academică a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca 
a fost aprobată în Consiliul Profesoral al Facultăţii din data de 24 sept. 2009.



Planuri de învăţământ (discuţii, de actualizat şi notat codul nou al disciplinelor etc.)

În facultate sunt acreditate sau autorizate să funcţioneze şase programe de studii de 
licenţă, organizate în conformitate cu prevederile procesului de la Bologna şi legislaţia în
vigoare (http://www.edu.ro/index.php/articles/12390): 

Domeniul Horticultură:

HorticulturHorticulturăă (zi, ID); Peisagistică (zi) - De Acreditat 2009!

Domeniul Inginerie si Management:

Inginerie Economică în Agricultură (zi, FR);

Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism (zi)

– De Acreditat 2009!
Propunere nouă: Inginerie şi Management în Industria Turismului (de depus dosar 

ARACIS)

Domeniul Silvicultură: Silvicultură (zi).

Domeniul Inginerie geodezică: Măsurători Terestre şi Cadastru (zi).



Planuri de învăţământ

La învăţământul de tip master, sunt acreditate şi funcţionează următoarele
specializări:

Domeniul Horticultură:

Managementul producţiei horticole în climat controlat (zi, IFR - 1,5 ani);

Ştiinţe horticole (zi - 1,5 ani);

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (zi - 1,5 ani);

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (zi - 2 ani);

Biodiversitate şi bioconservare (zi - 2 ani); Tehnologia producerii şi valorificărilor
vinurilor speciale şi a  produselor derivate (zi - 2 ani).

Domeniul Inginerie si Management: Agribusiness (zi - 1,5 ani); Economie
agroalimentară (zi - 1,5 ani).

Pregătirea vizitei comisiei de evaluare, discuţii – programe de studii etc.

Şefii de catedră – prezentarea dosarelor cadrelor didactice asociate



















DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/a_____________________________________ identificat(ă) cu actul de 

identitate seria ____, nr. ______, eliberat de Pol. _____________ la data de __________ CNP 
__________________, cu domiciliul în localitatea __________________, str. ____________________, 
nr. ___ bl. __, sc. __, ap. ____, judeţul _______________, în calitate de autor al Proiectului de Diplomă / 
Dizertaţie cu titlul:_________________________

elaborat şi depus pentru susţinere publică în sesiunea de licenţă / dizertaţie / dată doctorat _______
în cadrul USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, specializarea _______________

Declar pe propria răspundere că Proiectul de Diplomă / Dizertaţie respectă dreptul de autor şi 
al proprietăţii intelectuale, conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe, publicată în Monitorul Oficial, nr. 60/26 martie 1996 şi a Cartei USAMV Cluj-Napoca, ştiind că 
sub incidenţa plagiatului intră:

- realizarea lucrării de către o altă persoană;
- copierea sau preluarea, parţială sau totală, a unui text, a unei lucrări sau proiect de cercetare, proiect de diplomă, lucrare 

de licenţă, de doctorat etc.;
- preluarea de texte de pe internet, fără ghilimele şi trimitere la pagina de web;
- preluarea unor surse bibliografice fără citarea acestora sau menţionarea în referinţele bibliografice;
- însuşirea rezultatelor muncii ştiinţifice a altor autori, texte/fragmente/idei din opera acestora, fără consemnarea surselor 

bibliografice.

Notă: Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită conform legii (art. 292 privind 
falsul în declaraţii din Codul Penal).

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund realităţii.           
Numele şi prenumele .............................

Data: ..............................                                   Semnătura: ..............................................



TABEL  NOMINAL
CUPRINZÂND  STUDENŢII  PROPUŞI  PENTRU  EXMATRICULARE

AN UNIV. 2009-2010 (situaţii provizorii)

Specializarea: Horticultură

BugetIRusu Pavel – Vladimir10

BugetINemeth Ioan – Iosif9

BugetIMînzat Beniamin - Ioan8

BugetIMihaly Tamas7

BugetIJeler Daniela - Simona6

BugetIDrăgan Radu – Aurel5

BugetIBuzan Carmen –Maria4

BugetIBorek Vasile – Iliver3

BugetIBobar Maria – Sevastiţa2

BugetIBirtaş Răzvan – Ilie1

Obs.AnulNumele şi prenumeleNr
Crt

BugetIVPăcurar Cătălin- Grigore23

BugetIVOlajos Cristian – Dan22

BugetIVGyorgy Oliver21

BugetIVFaur  Bogdan20

BugetIIIŞipoş Iulia19

BugetIIIMaxim  Andrei18

BugetIIICherecheş Andrei Gabriel17

BugetIIPaul Ionuţ16

BugetIŞchiopu Mihai15

BugetIŞchiopu Ion14

BugetITîrsu Filip – Andrei13

BugetITorro Reka – Orsolya12

BugetISalanki Laszlo11



TABEL  NOMINAL
CUPRINZÂND  STUDENŢII  PROPUŞI  PENTRU  EXMATRICULARE

AN UNIV. 2009-2010 (situaţii provizorii)

Specializarea: Peisagistică

TaxăIRusu  Marius10

TaxăIMarc Daniel – Emanuel9

TaxăIJakab Kriszta – Rita8

TaxăICărlescu Bogdan7

TaxăICostea Teodora6

TaxăIBurlacu Marius5

TaxăIBlaga  Rudolf – Emanuel4

BugetISepsi Serena – Dora3

BugetIRusu Adela – Roxana2

BugetIMihali Andreea - Dalida1

Obs.AnulNumele şi prenumeleNr
Crt

Veja Daniela

Husti Anca - Mariana

Uivari Rozalia - Katalin

Miheţiu Constantin - Lucian

Legean Florin - Arpad

Pop  Mihai

Pop  Adrian

Marian  Rafael – Cristian

Marc Ana  - Maria

Sandor Alexandra –
Luminiţa

V

V

IV

IV

III

III

II

II

II

II

Buget

Buget

Taxă

Buget

Taxă

Taxă

Taxă

Taxă

Taxă

Buget

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11



TABEL  NOMINAL
CUPRINZÂND  STUDENŢII  PROPUŞI  PENTRU  EXMATRICULARE, AN UNIV. 2009-2010 (situaţii provizorii)

Specializarea: Silvicultură

TaxăI18 Ţăran  Marius

TaxăI17 Suciu Andrei

TaxăI16 Simion  Dănuţ – Stelică

TaxăI15 Pîndici Cristian

TaxăI14 Pop  Călin

TaxăI13 Moldovan Sever –Pavel

TaxăI12 Mariş Sergiu – Alexandru

TaxăI11 Marinca David

TaxăI10 Gligor  Călin Păscuţ

TaxăI9 Ghidali Romeo

TaxăI8 Coste Ioan – Sorinel

TaxăI7 Cioază Andrei

TaxăI6 Beşa Ioniţă

TaxăI5 Bajdechi Ionuţ – Gheorghe

TaxăI4 Albul Grigore

BugetI3 Săplăcan Andrei –Vasile

R.Mold.I2 Gogu Tatiana

BugetI1 Colişar Raul – Adrian

Obs.AnulNumele şi prenumele

TaxăII19 Groza  Florin  - Ioan

TaxăII20 Meteşan Petru – Mihai

TaxăV34 Miron  Magdalena - Chirtes

TaxăIV33 Carşai Florin

TaxăIV32 Mercurean Marius – Ilie

TaxăIV31 Isopel Ioan – Viorel

TaxăIV30 Guzu Virgil  - Marius

TaxăIII29 Stan  Daniel

TaxăIII28 Roşu  Nicolae

TaxăIII27 Prigoană  Valer

TaxăIII26 Pioaru Mihai – Radu

TaxăIII25 Matei  Toader Ionuţ

TaxăIII24 Culda Teodor

TaxăIII23 Chertic Bogdan – Ionuţ

TaxăIII22 Bungău Bogdan

BugetIII21 Buda George



TABEL  NOMINAL
CUPRINZÂND  STUDENŢII  PROPUŞI  PENTRU  EXMATRICULARE, AN UNIV. 2009-2010 (situaţii provizorii)

Specializarea: IMAPA

2

1

An

Taxă
Neachitare
Taxă

Urea N. A. Flaviu Ovidiu7

TaxăMareş V. Tiberiu6

TaxăFaur V. Vasile5

TaxăDrecşan S. Flaviu Rareş4

Taxă
Neachitare
Taxă

Clompoş A. Paul Bogdan3

TaxăBălănean N. Elena Anca2

TaxăSchintee C. I. Claudiu
Constantin

3

1

2

1

TaxăBochiş G. Andreea Irina

BugetPopeiu V. Lucia Teodora

Taxă
Neachitare
Taxă

Coruţiu I. Tudor Gavril

OBS.NUMELE ŞI PRENUMELE

3

An

TaxăSatco V. Lionel6

BugetMatei Ş. Ştefana5

TaxăCîmpean E. Claudia Maria3

4

2

1

TaxăKovacs Vasile Ludovic

TaxăCiura I. R. Rareş

Taxă –
Neachitare
Taxă

Chifa D. Ioan Cosmin

OBS.NUMELE ŞI 
PRENUMELE



TABEL  NOMINAL
CUPRINZÂND  STUDENŢII  PROPUŞI  PENTRU  EXMATRICULARE, AN UNIV. 2009-2010

(situaţii provizorii)

Specializarea: IEA

3

Taxă
Neachitare
Taxă

Duma V. Raul Vasile3

2

1

An

BugetUşeri G. Monica Claudia

BugetOrban S. Aniko2

BugetVălean M. D. Dan Ciprian4

1

2

1

TaxăMocan R. Ionuţ Mădălin

BugetCincu B. Bogdan Constantin

BugetBâlc V. Simona Cosmina

OBS.NUMELE ŞI PRENUMELE



TABEL  NOMINAL
CUPRINZÂND  STUDENŢII  PROPUŞI  PENTRU  EXMATRICULARE, AN UNIV. 2009-2010

Specializarea: MTC

Taxă Neachitare TaxăJecan V.V. Tudor

Taxă Neachitare TaxăJecan G. Vlad Radu

TaxăIstici C. Rareş Cristian

Taxă Neachitare TaxăIlovan V. Mihai Andrei

Taxă
Neachitare TaxăIgnat E. Bogdan

TaxăGîrbo V. I. Dan Vasile

Taxă –
Neachitare TaxăGudea G. Floriana Anamaria

Taxă Neachitare TaxăGroşan A. Mihaela Adriana

BugetFechete A. Augustin Ovidiu

Taxă Neachitare TaxăDeac I. Daniel

TaxăCojocnean G. Călin George

Taxă Neachitare TaxăChis E. Marius Cristian

TaxăBurlacu D. V. Cătălin Bogdan

Taxă
Neachitare TaxăBruj – Guţiu O. Ovidiu Dorin

Taxă
Neachitare TaxăBirtaş . Răzvan Ilie

Taxă Neachitare TaxăBejan I. Ciprian Mihai

TaxăAldea D. Cristian Marc

OBS.NUMELE ŞI PRENUMELE

TaxăŞut G. I. Răzvan Ioan

TOTAL 32 studenţi din anul I

TaxăZanc M. Mircea Andrei

TaxăTăuţan N. M. Ioana

TaxăTămaş G. Leontin Remus

Taxă
Neachitare TaxăStan S. C. Raluca Ioana

Taxă
Neachitare TaxăRus P. Paul Florin

TaxăRus I. Mădălina Ioana

Taxă Neachitare TaxăPop A. Mara Simina

Taxă
Neachitare TaxăPintilie D. Ciprian Dorel

Taxă Neachitare TaxăPăcurar I. Horea Mihai

Taxă
Neachitare TaxăNeş I. Ovidiu Otinel

Taxă
Neachitare TaxăNeamţ G. Bogdan Dorin

BugetMuntean S. D. Cristian

Taxă
Neachitare TaxăMirescu O. F. Cristian Ştefan

Taxă
Neachitare TaxăMarina I. Vasile Dorin

(situaţii provizorii)



TABEL  NOMINAL
CUPRINZÂND  STUDENŢII  PROPUŞI  PENTRU  EXMATRICULARE, AN UNIV. 2009-2010

Specializarea: MTC

Total - 16 studenţi din anul II

Taxă Neachitare TaxăSîncrăian P. V. Dan

TaxăSzabo S. Istvan

TaxăSzabo G. Geza Sebastian

TaxăRaff V. Norbert Joachim

Taxă Neachitare TaxăPop N. Alin Vasile

TaxăMurea V. Răzvan Gheorghe

Taxă Neachitare TaxăMoigrădan V. Adrian Lucian

TaxăMiclea G. Andrei

TaxăLupşan F. Flaviu Adrian

TaxăLucaciu A. Tudor Vlad

Taxă Neachitare TaxăJanko G. Jozsef Attila

TaxăIacob Ş. Ştefan

TaxăCrăciunaş I. Marius

TaxăCoţe D. Radu Paul

TaxăBraşovean Z. I. Adrian

TaxăBlaga G. Crina Maria

OBS.Anul II / NUMELE ŞI 
PRENUMELE

Taxă/Neachitare TaxăZaharie I. Sorin Ioan

Taxă/Neachitare TaxăTerebesy A. Tudor Răzvan

Taxă/Neachitare TaxăSîntămărean D. Dorin

Taxă/Neachitare TaxăPop Z. Dan Zamfir

Taxă/Neachitare TaxăRebenciuc V. Daniel

Taxă/Neachitare TaxăPetruţ I. Radu Bogdan

Taxă/Neachitare TaxăOleleu I. Claudiu

Taxă/Neachitare TaxăMelniciuc P. Petru Valer

Taxă/Neachitare TaxăKis T. Attila

Taxă/Neachitare TaxăKepes A. Csaba Antal

TaxăGyorgy S. Stefan

Taxă/Neachitare TaxăCoroian Codruţa Manuela

Taxă/Neachitare TaxăCatalina R. A. Radu Bogdan

Taxă/Neachitare TaxăAnul IV – 14 studenţi
Bindea Ş Teodor Bogdan

TaxăVincze F. Zoltan

TaxăIlişan A. Septimiu Marius

TaxăAnul III – 3 studenţi
Hiticaş O. Ovidiu David

(situaţii provizorii)



543III
31141Total Specializare

133II
2565I

Horticultură

Nr. Studenţi
Retraşi, 

Exmatriculaţi

Nr. Studenţi
Fizici

Anul de studiu
2008/2009Specializarea

350III
34216Total Specializare

668II

2598I
Peisagistică

Nr. Studenţi
Retraşi, 

Exmatriculaţi

Nr. Studenţi
Fizici

Anul de studiu
2008/2009Specializarea

SITUAŢE CENTRALIZATOARE PRIVIND NUMĂRUL DE STUDENŢI RETRAŞI 
SAU EXMATRICULAŢI PE PARCURSUL ANULUI UNIV. 2008/2009

(situaţii provizorii)



754III
35193Total Specializare

249II

2690I
Silvicultură

Nr. Studenţi
Retraşi, 

Exmatriculaţi

Nr. Studenţi
Fizici

Anul de studiu
2008/2009Specializarea

387III
65421Total Specializare

16107II

46227I
MTC

Nr. Studenţi
Retraşi, 

Exmatriculaţi

Nr. Studenţi
Fizici

Anul de studiu
2008/2009Specializarea

SITUAŢE CENTRALIZATOARE PRIVIND NUMĂRUL DE STUDENŢI RETRAŞI 
SAU EXMATRICULAŢI PE PARCURSUL ANULUI UNIV. 2008/2009

(situaţii provizorii)



113III
863Total Specializare

223II

527I
IEA

Nr. Studenţi
Retraşi, 

Exmatriculaţi

Nr. Studenţi
Fizici

Anul de studiu
2008/2009Specializarea

648III
21169Total Specializare

758II

863I
IMAPA

Nr. Studenţi
Retraşi, 

Exmatriculaţi

Nr. Studenţi
Fizici

Anul de studiu
2008/2009Specializarea

SITUAŢE CENTRALIZATOARE PRIVIND NUMĂRUL DE STUDENŢI RETRAŞI 
SAU EXMATRICULAŢI PE PARCURSUL ANULUI UNIV. 2008/2009

194TOTAL FACULTATE

(situaţii provizorii)



LISTA formaţiilor de studiu pentru anul universitar 2009/2010, învăţământ de LICENŢĂ

1554Total învăţământ zi = 
studenţi

24.8
23.1
22.5
19.7

6
8
4
4

1
1
1
1

50+99=149
185
90
79

I
II
III
IV

MTC - Măsurători Terestre şi
Cadastru
503 =  studenţi

22.0
18.7
25.0
23.0

4
3
2
2

1
1
1
1

35+53=88
56
50
46

I
II
III
IV

IMAPA - Inginerie şi
Management în Alimentaţie
Publică şi Agroturism
240 =  studenţi

25.0
22.0
22.0
12.0

1
1
1
1

1
1
1
1

25
22
22
12

I
II
III
IV

IEA - Inginerie Economică în
Agricultură
81 =  studenţi

23.2
21.3
20.0
22.5

4
3
2
2

1
1
1
1

43+1+1+48=93
64
40
45

I
II
III
IV

Silvicultura
242 =  studenţi

22.0
20.2
21.0
25.0

5
4
3
2

1
1
1
1

42+1+67=110
81
63
50

I
II
III
IV

Peisagistica
304 =  studenţi

24.0
21.5
15.5
19.0

3
2
2
2

1
1
1
1

66+6=72
43
31
38

I
II
III
IV

Horticultura
184 = studenţi

Nr. mediu
studenţi
pe grupă

Nr. grupe de 13-
25 stud./serie

Nr. mediu
studenţi/serie

Nr. de 
serii predare

Nr. 
studenţi

Anul 
de 

studii
Facultatea/Specializarea





REGULAMENT 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CATEDREI

(Extras)

Capitolul I. Rolul, componenţa şi conducerea catedrei
Art. 1. (1) Catedra este unitatea structurală de bază a facultăţii, care funcţionează cu 

cel puţin 15 posturi didactice.
(2) Catedra cuprinde personal didactic şi didactic auxiliar, care realizează activităţi 

de învăţământ, cercetare, colaborare şi administrative. În catedră poate funcţiona pe posturi 
distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi studenţi, 
precum şi alte categorii de personal, potrivit legii.

Art. 2. Catedra are rolul de a organiza şi finaliza toate activităţile ce îi revin ca 
obligaţii stabilite de conducerea facultăţii în conformitate cu: Legea învăţământului 84/1995, 
cu completările ulterioare, Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 
completările ulterioare, Codul muncii, Carta Universităţii, Regulamentul de Funcţionare al 
Consiliului Facultăţii.

Art. 3. (1) Catedra este condusă de Biroul Catedrei, compus din şeful de catedră şi 
doi membri aleşi dintre cadrele didactice din catedra respectivă, dintre care unul îndeplineşte 
funcţia de secretar. Şeful de catedră trebuie să fie titular al catedrei, cu titlul de profesor sau 
conferenţiar. Dacă nu pot fi îndeplinite condiţiile privind gradul didactic, poate fi ales ca şef 
de catedră un cadru didactic cu gradul de şef de lucrări/lector, cu titlul ştiinţific de doctor.



(2) Conducerea operativă a catedrei revine şefului de catedră. Şeful unei catedre cu 
mai puţin de 12 posturi didactice ocupate cu personal didactic titular nu beneficiază de 
indemnizaţie de conducere.

Art. 4. Conducerea catedrei, precum şi reprezentanţii catedrei în Consiliul Facultăţii, 
sunt aleşi prin vot direct şi secret pentru o perioadă de patru ani calendaristici, în conformitate 
cu metodologia de alegeri elaborată de universitate. Eventuala înlocuire a unui membru din 
conducerea catedrei sau Consiliul Facultăţii (la cerere, pensionare, deces etc.) se va face prin 
respectarea aceleaşi metodologii de alegeri elaborată de universitate.

Art. 5. Pe perioada cât şeful de catedră este plecat din localitate pe motive 
obiective, sau este în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, el este înlocuit temporar 
de membrul Biroului Catedrei cu vechimea cea mai mare în învăţământ, sau cu titlul 
didactic cel mai mare, sau cu o altă persoană împuternicită de acesta.



Capitolul II. Problemele care intră în competenţele catedrei

Art. 6. (1) În reuniunile membrilor catedrei se discută şi aprobă următoarele 
documente:  

(a) -Regulamentele de organizare şi funcţionare a structurilor din cadrul catedrei şi 
facultăţii.

(b) -Planurile de învăţământ ale programelor de studii.
(c) -Toate propunerile care vizează modificarea sau dezvoltarea procesului didactic 

(proiectele de înfiinţare a unor noi programe de studii de licenţă, masterat, doctorat etc.).
(d) -Propunerile catedrei către comisiile Consiliului Profesoral al Facultăţii / conducerea 

facultăţii.
(e) -Proiectul statului de funcţii, încărcarea normelor pentru cadrele didactice, modul de 

acoperire a disciplinelor din planul de învăţământ pentru anul universitar, încadrarea cu 
profesori asociaţi sau invitaţi şi posturi de cercetători. 

(f) -Statele de funcţii, documentele de cumul şi plata cu ora după finalizare.
(g) -Planul anual de cercetare al catedrei, defalcat pe programele de studiu coordonate.
(h) -Propunerile catedrei privind planul strategic al facultăţii.
(i) -Utilizarea fondurilor de investiţii alocate catedrei.



(j) -Raportul de venituri şi cheltuieli pentru fondurile destinate catedrei, în cazul în care 
fondurile sunt defalcate de la nivelul facultăţii pe catedre. 

(k) -Rezultatele validate de Biroul Catedrei privind punctajele anuale realizate de cadrele 
didactice conform fişelor anuale de autoevaluare, şi, dacă e cazul, a fişelor de evaluare a 
cadrelor didactice de către studenţi, evaluare colegială şi a şefului de catedră. 

(l) -Modul de aplicare a documentelor de autoevaluare a cadrelor didactice, evaluare din 
partea studenţilor, colegilor, şefului de catedră.

(m) -Orarul didactic/de activitate/consultaţii/cercuri ştiinţifice al membrilor catedrei. 
(n) -Planul anual de investiţii al catedrei şi referatele de investiţii pentru catedră. 
(o) -Propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi acordare a conducerii de 

doctorat. 
(p) -Memoriul de activitate didactică şi ştiinţifică al persoanelor care candidează pentru 

ocuparea posturilor didactice, precum şi recomandarea catedrei. 
(q) -Propuneri privind comisiile, disciplinele, tematica şi programarea calendaristică a 

examenului de licenţă/disertaţie.
(r) -Cuprinsul cadru pentru proiectul de licenţă/dizertaţie, respectiv temele proiectelor de 

diplomă propuse de  îndrumători.



(s) -Solicitările de publicare a manualelor didactice în edituri recunoscute CNCSIS 
(cursuri, îndrumare proiect, laborator, culegeri de probleme); componenţa comisiilor de 
referenţi pentru lucrările de specialitate; referatele de apreciere ale referenţilor; referatul final 
la nivel de catedră pentru publicarea manualelor didactice. 

(t) -Propunerile de plecare la specializări sau doctorate, la universităţi din străinătate. 
(u) -Solicitările de plecare în străinătate, cu burse/granturi sau pe cont propriu; solicitările 

de concediu fără plată. 
(v) -Cererile de prelungire a activităţii în învăţământul superior. 
(w) -Toate documentele ce privesc imaginea catedrei. 
(x) -Comisiile pentru colocviile de practică-cercetare.
(y) -Programul/Contractele de practică ale studenţilor.
(z) -Alte comisii/activităţi/probleme specifice catedrei.
(2) Documentele vor fi avizate de Şeful Catedrei înainte de a parcurge procedurile de 

validare stabilite prin regulamentele universităţii.



Capitolul III. Atribuţiile la nivelul catedrei

Art. 7. Biroul Catedrei asigură conducerea catedrei, prin îndeplinirea următoarelor 
obligaţii:

(1) Elaborează strategia catedrei privind: 
(a) -desfăşurarea procesului didactic şi îmbunătăţirea continuă a acestuia; 
(b) -cercetarea ştiinţifică; 
(c) -autorizarea provizorie / acreditarea / reacreditarea periodică a programelor de studii; 
(d) -personalul didactic; 
(e) -baza materială;
(f) -cooperarea cu unităţi de învăţământ, cercetare şi producţie din ţară sau străinătate
(g) -promovarea imaginii şi recunoaşterii ştiinţifice a cadrelor didactice, accesul la 

informaţii de interes public privind activitatea cadrelor didactice ale catedrei, realizările lor 
profesionale etc. 

(2) Propune Consiliului Profesoral al Facultăţii coordonatorii de programe de studii, 
respectiv colectivele de specialişti care participă din partea catedrei la elaborarea proiectelor / 
programelor / planurilor de învăţământ.

(3) Analizează şi face propuneri Consiliului Profesoral al Facultăţii privind proiectele 
planurilor de învăţământ ale programelor de studii cu discipline în catedră. 

(4) Analizează programele analitice ale disciplinelor catedrei, face recomandări şi/sau 
cere îmbunătăţirea acestora unde este cazul; dă spre publicare programele analitice ale 
disciplinelor, în directorul catedrei (avizierul catedrei), a disciplinelor sau pe pagina de 
internet a facultăţii.



(5) Analizează şi propune catedrei, Consiliului Profesoral al Facultăţii, proiectele de 
înfiinţare a unor noi programe de studii, direcţii de studii postuniversitare în funcţie de 
specificul şi disponibilităţile catedrei (eventual, a altor catedre din universitate).

(6) Analizează şi propune spre aprobare Biroului Consiliului Profesoral al Facultăţii 
documentele de acordare a statutului de cadru didactic invitat. 

(7) Analizează şi validează punctajul acordat cadrelor didactice prin fişa de autoevaluare 
anuală, şi, dacă e cazul, evaluarea din partea studenţilor, evaluarea colegială; întocmeşte anual 
fişa de evaluare a cadrelor didactice din catedră.

(8) Analizează şi face propuneri de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante (în 
primele 15 zile ale fiecărui semestru) respectiv a posturilor pentru personalul auxiliar.

(9) Face propuneri pentru acordarea titlurilor de Membru de Onoare al Consiliului 
Profesoral al Facultăţii şi Doctor Honoris Causa.

(10) Analizează şi aprobă propunerile de sancţionare a personalului catedrei.
(11) Analizează şi supune spre aprobare catedrei Raportul de venituri şi cheltuieli al 

fondurilor destinate catedrei, în cazul repartizării fondurilor facultăţii pe catedre.
(12) Colaborează la elaborarea raportului anual de activitate al catedrei şi raportului final 

de mandat al şefului de catedră.



Art. 8. Atribuţiile şefului de catedră

Şeful de catedră asigură conducerea operativă a catedrei:
(1) Convoacă lunar, sau ori de câte ori este nevoie, şedinţele de birou sau plen ale 

catedrei. 
(2) Prezidează şedinţele biroului şi de plen ale catedrei.
(3) Coordonează şi controlează îndeplinirea activităţilor curente ale personalului din 

subordine în conformitate cu atribuţiile fiecăruia, stabilite şi asumate în catedră.
(4) Avizează, după dezbatere în catedră, şi supune spre aprobare în Consiliul Profesoral 

al Facultăţii planul de învăţământ al programelor de studii la care catedra are activităţi 
didactice, statul de funcţii al catedrei (inclusiv documentele auxiliare aferente), planul anual 
de cercetare al catedrei defalcat pentru fiecare program de studii coordonat.

(5) Elaborează, în funcţie de strategia catedrei, proiectul de stat de funcţii anual, care este 
supus dezbaterii şi aprobării în şedinţă de catedră. 

(6) Elaborează documentele catedrei privind încadrarea cu personal didactic propriu sau 
asociat a posturilor vacante. 

(7) Urmăreşte respectarea gradului de încărcare cu ore didactice a personalului didactic 
în limita valorilor recomandate (ARACIS, Senat). 

(8) Informează anual catedra asupra încadrării în planul de venituri şi cheltuieli, în 
funcţie de datele puse la dispoziţie de conducerea facultăţii.

(9) Propune dezbaterii şi aprobării în catedră, conform ordinului MECI şi metodologiei 
specifice elaborate de Comisia de specialitate a Senatului/Consiliului Profesoral al Facultăţii: 
comisiile pentru examenul de licenţă/disertaţie/gradul didactic I, programarea calendaristică şi 
modul de desfăşurare a acestora.



(10) Asigură pregătirea (până la data începerii examenelor) în vederea desfăşurării în 
condiţiile legii a examenului de licenţă/disertaţie la programele de studii la care 
responsabilul/coordonatorul este titular al catedrei.

(11) Propune spre aprobare preşedinţilor comisiilor de licenţă/disertaţie lista sălilor de 
examen şi a personalului de supraveghere, dacă este cazul, când se susţine şi probă scrisă.

(12) Răspunde de îndeplinirea politicii de personal a catedrei şi de desfăşurarea în 
catedră a concursurilor de ocupare a posturilor didactice până la nivel de şef lucrări/lector, de 
desfăşurarea probelor de concurs specifice pentru personalul didactic auxiliar din catedră (în 
colaborare cu Serviciul Resurse Umane).

(13) Propune Decanatului comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante până 
la nivel de şef lucrări/lector.

(14) Îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiilor de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice în catedră (până la nivel de şef lucrări/lector), organizează desfăşurarea şi 
finalizarea în bune condiţii a acestora, respectând precizările din Legea 128/1997 privind 
Statutul personalului didactic şi a Metodologiei proprii elaborată de Senatul universităţii.

(15) Pe baza punctajelor individuale ale personalului didactic şi în funcţie de implicarea 
membrilor catedrei în rezolvarea problemelor didactice, de cercetare şi administrative, 
elaborează anual fişa de apreciere a cadrelor didactice din catedră.



(16) Pe baza punctajelor individuale validate în Biroul Catedrei şi a activităţii în 
comunitatea academică, face propuneri în Biroul Consiliului Facultăţii pentru acordarea 
salariilor şi gradaţiilor de merit.

(17) Avizează fişa postului (atribuţii de serviciu) pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar din subordine, conform dispoziţiilor la nivel de universitate.

(18) Propune conducerii facultăţii programarea concediilor pentru personalul didactic şi 
didactic auxiliar, pe baza cererilor de concediu depuse până la data de 1 mai a fiecărui an.

(19) Verifică lunar (şi semestrial) modul de întocmire a fişelor de activitate zilnică, 
avizează documentele privind îndeplinirea lunară a atribuţiilor personalului didactic şi auxiliar 
şi stabileşte anual gradul de îndeplinire a criteriilor de evaluare, conform dispoziţiilor la nivel 
de universitate.

(20) Propune aprobării catedrei solicitările de publicare (editură, tipografie) a 
materialului didactic şi ştiinţific elaborat de titularii catedrei sau cadre didactice asociate.

(21) Propune spre aprobare catedrei modul de organizare a practicii de specialitate, lista 
cadrelor didactice îndrumătoare şi comisiile pentru colocviile de practică.

(22) Informează colectivul catedrei despre problemele discutate în şedinţele Biroului 
Consiliului Profesoral, Consiliul Profesoral al Facultăţii, Senat. În afara şedinţelor de catedră, 
informarea membrilor catedrei asupra referatelor, adreselor sau materialelor de interes primite 
de la Decanat, Senat, MECI etc. se poate face şi prin publicare în directorul catedrei sau 
mesaje de informare.



(23) Propune conducerii catedrei sancţionarea personalului (avertisment în catedră, 
mustrare scrisă) pentru nerespectarea prezentului regulament sau a altor prevederi legale ce 
privesc activitatea catedrei.

(27) Coordonează manifestările ştiinţifice organizate de catedră.
(28) Planifică programele de interasistenţă la cursuri, seminarii, laboratoare, lucrări 

practice, precum şi asistenţa la examene.
(29) Avizează orarul de desfăşurare al activităţilor didactice şi programul săptămânal al 

consultaţiilor susţinute de membrii catedrei.
(30) Stabileşte, planifică şi verifică modul în care cadrele didactice efectuează ore de 

permanenţă la dispoziţia studenţilor, personalizează îndrumarea la cererea acestora sau 
dispun/aplică programe de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare.

(31) Stabileşte şi verifică modul în care se realizează evaluarea colegială periodică, pe 
baza unor criterii generale şi pe preferinţe colegiale.

(32) Propune conducerii facultăţii comisii de reexaminare în cazul unor contestaţii
(33) Păstrează toate documentele reieşite din desfăşurarea activităţilor din catedră.
(34) Elaborează şi prezintă în plenul catedrei raportul anual de activitate al catedrei şi 

raportul final de mandat al şefului de catedră.



Art. 9. Atribuţiile secretarului catedrei

(1) Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor de catedră.
(2) Întocmeşte extrasul din procesul verbal al catedrei la solicitarea membrilor catedrei 

(pentru concursuri de promovare, publicaţii în edituri recunoscute CNCSIS etc.).
(3) Întocmeşte extrasul din procesul verbal al catedrei cu privire la propunerile catedrei 

adresate comisiilor Consiliului Profesoral al Facultăţii sau conducerii facultăţii. 



Capitolul IV. Drepturile şi îndatoririle membrilor catedrei 

Art. 10. Membrii catedrei (personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar) au 
drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare: Legea învăţământului 84/1995, cu 
completările ulterioare, Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu completările 
ulterioare, Codul muncii, Carta Universităţii, Regulamentul de Funcţionare al Consiliului 
Facultăţii.

Membrii catedrei au obligaţia de a răspunde la solicitările şefului de catedră, privind 
desfăşurarea activităţilor didactice, de cercetare, administrative, de promovare a imaginii 
catedrei (facultăţii, universităţii), precum şi obligaţia de a întocmi documentaţiile solicitate, 
conform termenelor stabilite.



Capitolul V. Desfăşurarea şedinţelor de catedră 

Art. 11. Şedinţele de catedră se desfăşoară, de regulă, lunar.
Art. 12. Şeful de catedră convoacă şedinţa de catedră prin e-mail şi convocator, cu 

cel puţin trei zile înainte şi cu precizarea ordinii de zi (şi după caz, a persoanelor care trebuie 
să prezinte rapoarte în catedră), a orei şi locului unde se desfăşoară. În mod excepţional, la 
solicitarea conducerii facultăţii, şeful de catedră poate convoca şedinţa de catedră în regim de 
urgenţă (inclusiv în aceeaşi zi cu data anunţului).

Art. 13. La şedinţele de catedră sunt obligaţi să participe toţi membrii catedrei.
(a) În funcţie de problemele de pe ordinea de zi, şeful de catedră poate să convoace întreg 

personalul catedrei (didactic, didactic auxiliar, doctoranzii din catedră), sau numai personalul 
didactic.

(b) În cazul imposibilităţii participării, orice membru al catedrei trebuie să justifice 
înainte de şedinţă motivul absentării şi să primească acordul şefului de catedră.

(c) În cazul în care un membru al catedrei absentează nemotivat la două şedinţe, va fi 
supus discuţiei în următoarea şedinţă a catedrei, cu propunere de sancţionare, conform Art. 
8.(23).

Art. 13. Şedinţa de catedră se consideră statutară când sunt prezenţi cel puţin 2/3 din 
numărul total al titularilor catedrei, în caz contrar, se reprogramează în termen de maxim două 
zile.



Art. 15. La şedinţa de catedră participă cu drept de vot numai titularii catedrei. 
Votul este direct şi se manifestă numai în plenul şedinţei, prin vot deschis sau secret 
(modalitatea de votare este aprobată cu majoritate simplă de titularii catedrei, la propunerea 
şefului de catedră). O decizie este aprobată dacă a obţinut majoritatea simplă din numărul 
celor prezenţi cu drept de vot.

Art. 16. Membrii catedrei au dreptul la libera opinie în legătură cu oricare din 
problemele discutate.

Art. 17. La anumite puncte ale ordinii de zi, pot fi invitate la discuţii de către 
membrii Biroului Catedrei şi persoane din afara catedrei, în calitate de raportori, invitaţi, 
explicaţii etc.

Art. 18. Lucrările şedinţelor de catedră sunt consemnate în procese verbale semnate 
de membrii Biroului Catedrei.

Art. 19. La consultarea dosarelor cu procesele verbale ale şedinţelor de catedră 
(dosare din arhiva catedrei) au acces toţi titularii catedrei, în prezenţa secretarului catedrei. 
Pentru alte persoane din facultate, consultarea dosarelor este permisă numai cu avizul Biroului 
catedrei, în prezenţa şefului de catedră.



Capitolul VI. Dispoziţii finale 

Art.  20. Regulamentul catedrei se aprobă de Consiliul Profesoral al Facultăţii.
Art. 21. Catedrele pot stabili responsabilităţi pentru membrii catedrei, în funcţie de 

cerinţele departamentelor existente sau care se vor înfiinţa, făcând propuneri în acest sens 
Consiliului Profesoral al Facultăţii.

Art. 22. Orice modificare a regulamentului catedrei se face la propunerea membrilor 
catedrei, cu majoritate de voturi, şi se avizează de Consiliul Profesoral al Facultăţii.

Regulamentul a fost aprobat în şedinţa Consiliul Profesoral al Facultăţii din 24 
septembrie 2009.

DECAN,
Prof. dr. Radu SESTRAŞ



REGULAMENT - CADRU GENERAL - DE ASIGURARE A 
PRACTICILOR DE AUDITARE INTERNĂ

CU PRIVIRE LA PRINCIPALELE DOMENII ALE ACTIVITĂŢII 
UNIVERSITARE,

ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ DIN CLUJ-NAPOCA
(Extras)

CAPITOLUL 1
SCOPUL CADRULUI GENERAL DE ASIGURARE A PRACTICILOR

DE AUDITARE INTERNĂ

Art. 1. Facultatea dispune de practici de auditare internă cu privire la 
principalele domenii ale activităţii universitare, pentru a se asigura că angajamentele pe care şi 
le-a asumat sunt respectate riguros, în condiţii de calitate, eficienţă educaţională şi 
transparenţă publică.

Art. 2. Prezentul cadru general este constituit dintr-un pachet din care fac 
parte mai multe regulamente, instrucţiuni, norme, hotărâri etc. elaborate, aprobate şi 
funcţionale la nivelul facultăţii, în concordanţă cu respectarea normelor legale în vigoare.



CAPITOLUL 2
CONŢINUTUL CADRULUI GENERAL DE ASIGURARE A PRACTICILOR

DE AUDITARE INTERNĂ

Art. 4. Pachetul de regulamente, documente, mecanisme şi resurse prin care se 
asigură practicile de auditare internă la facultate, sunt în completarea pachetului 
instituţional, reprezentat de Carta Universităţii, totalitatea regulamentelor, documentelor, 
dispoziţiilor, deciziilor emise de Senatul şi Rectorul universităţii.
Art. 5. Pachetul conţine documente publice cu privire la principalele domenii ale 
activităţii universitare, în scopul desfăşurării unui învăţământ de calitate, a formării 
profesionale corespunzătoare a studenţilor, a transparenţei actului decizional. În 
cadrul pachetului sunt incluse documente aprobate şi funcţionale la nivel de universitate, 
precum şi cele specifice Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca:
Regulamentul de Funcţionare al Consiliului Profesoral al Facultăţii
Regulament privind Organizarea şi Funcţionarea Catedrei
Organigrama facultăţii
Comisiile de Lucru (permanente) ale Consiliului Facultăţii (inclusiv comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii)
Planul strategic al Facultăţii, 2008-2012
Planul operaţional al Facultăţii de Horticultură, 2009
Raportul de activitate pe facultate, pe anul 2008
...



Art. 7. Atribuţiile responsabilului/coordonatorului de Program de Studii (P.S.)

Responsabilul/coordonatorul programului de studii asigură coordonarea operativă a 
Programului de Studii (P.S.):

(1) Participă la elaborarea proiectului planului de învăţământ al P.S.
(2) Actualizează tendinţele şi datele referitoare la planurile de învăţământ ale P.S. pe plan 
naţional / european (din centre universitare cu tradiţie).
(3) Analizează în catedră sau comisii de specialitate, desemnate de Consiliul Profesoral, 
amendamentele la proiectul planului de învăţământ rezultate în urma dezbaterii publice.
(4) Avizează, alături de ceilalţi membri, proiectul planului de învăţământ şi prezintă 
documentul în şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii.
(5) Analizează anual împreună cu titularii de discipline programele analitice / fişele 
disciplinelor P.S. în scopul asigurării calităţii procesului de învăţământ şi face 
recomandări acolo unde este cazul (raport scris).



(6) Răspunde de întocmirea dosarului anual al programelor analitice / fişelor disciplinelor, 
verificarea şi asigurarea formatului electronic de publicare în directorul catedrei, 
înaintarea spre verificare şi avizare:

(a) birourilor catedrelor ce deservesc respectivul P.S.;
(b) comisia de proces de învăţământ şi formare continuă.

(7) Urmăreşte activitatea didactică a P.S. şi împreună cu titularii de discipline, şefii de 
catedră, decan propune Consiliului Profesoral al Facultăţii măsuri de îmbunătăţire.
(8) Răspunde de asigurarea calităţii la nivelul P.S.
(9) Coordonează în colaborare cu comisia de strategie şi dezvoltare:

(a) elaborarea raportului anual asupra calităţii programului de studiu;
(b) elaborarea dosarului de acreditare (certificare periodică, autorizare) a P.S.;
(c) îndeplinirea tuturor cerinţelor legate de procedurile de acreditare. 

(10) Face propuneri privind metodologia examenului de admitere / finalizare a studiilor 
(licenţă / master), elaborează tematica, asigură afişarea / publicarea informaţiilor în termen 
legal.
(11) Face propuneri privind componenţa comisiilor de admitere / finalizare a studiilor.



Art. 8. Atribuţiile responsabilului cu cercetarea la nivelul catedrei

Responsabilul cu cercetarea la nivelul catedrei asigură coordonarea activităţilor ştiinţifice 
ale catedrei, după cum urmează:
(1) Elaborarea proiectului planului anual de cercetare a catedrei care se propune dezbaterii 
şi aprobării în şedinţă de catedră (luna noiembrie a anului universitar în curs).
(2) Promovarea în mediile de cercetare a activităţilor ştiinţifice ale catedrei şi atragerea de 
contracte de cercetare, colaborare.
(3) Menţinerea şi actualizarea trimestrială a bazei de date a catedrei (capitolul „cercetarea 
ştiinţifică”):

(a) cărţi, monografii, materiale didactice elaborate de membrii catedrei;
(b) articole publicate în reviste;
(c) articole publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
(d) granturi, contracte de cercetare;
(e) brevete, cereri brevete;
(f) premii ştiinţifice, titluri ştiinţifice;
(g) apartenenţa la societăţi ştiinţifice.



(4) Elaborează rapoartele privind  cercetarea, la solicitarea conducerii facultăţii / 
secretarului ştiinţific al facultăţii.
(5) Asigură informarea colegilor (publicare în directorul catedrei) privitor la: desfăşurarea 
manifestărilor ştiinţifice cotate naţional sau internaţional (conferinţe, solicitări articole 
reviste), competiţii naţionale – granturi, finanţări cercetare, solicitări de colaborare.
(6) Coordonează şi sprijină activitatea de cercetare a studenţilor.
(7) La elaborarea documentaţiilor de acreditare, certificare periodică a P.S., răspunde de 
întocmirea capitolului cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu repartizarea sarcinilor pe 
catedre de către comisia de strategie şi dezvoltare. 



Art. 9. Atribuţiile responsabilului cu probleme de relaţii internaţionale

1. Este reprezentantul facultăţii în problemele legate de relaţii internaţionale şi răspunde de 
programele de burse/mobilităţi externe ale studenţilor şi cadrelor didactice, organizând şi 
monitorizând modul de derulare a mobilităţilor prin programele comunitare.

2. Identifică proiectele (ex. Programe Socrates, Leonaro da Vinci) care se derulează în universitate 
sau în afara acesteia, la care facultatea poate participa, gestionează contractele facultăţii, 
alcătuieşte o bază de date corespunzătoare şi o actualizează permanent, consiliază beneficiarii 
sau potenţialii beneficiari de granturi de mobilitate.

3. Asigură legătura facultăţii cu Departamentul de Relaţii Internaţionale, Biroul pentru Programe 
Comunitare şi informează membrii facultăţii în privinţa burselor, mobilităţilor şi posibilităţilor 
de colaborare în programe de cercetare/colaborare specifice cu parteneri din străinătate.

4. Răspunde de promovarea imaginii facultăţii prin intermediul mobilităţilor externe efectuate de 
studenţii şi cadrele didactice ale facultăţii. În acest sens, asigură selecţia unor studenţi 
reprezentativi pentru derularea mobilităţilor, contribuie la difuzarea informaţiilor la expoziţii, 
târguri educaţionale etc., participă la elaborarea de materiale specifice care să evidenţieze 
realizările cadrelor didactice şi studenţilor în mobilităţi şi colaborări externe (pliante şi panouri 
de prezentare, postere, pagini web etc.).

5. Contribuie la promovarea P.S din facultate, a posibilităţilor de burse-mobilităţi externe, cu ocazia 
unor acţiuni gen “Porţi Deschise”, “Student pentru o zi”, “Pro Invent”, “Primăvara Floricolă 
Clujeană”, “Foresta”, “Universitaria”, “Gaudeamus” etc.).

6. Organizează acţiuni de prezentare a activităţii desfăşurate de beneficiari în cadrul proiectelor, a 
cunoştinţelor acumulate şi experienţei obţinută de studenţii (cadrele didactice) care au 
beneficiat de mobilităţi externe.



Art. 10. Atribuţiile decanului de an (îndrumător de an, tutore)

1. Decanul de an (numit şi îndrumător de an, sau tutore) asigură consilierea şi menţinerea 
unei legături permanente cu studenţii anului de studiu pe care îl coordonează, precum şi cu 
organizaţiile de studenţi din facultate, din care fac parte studenţii din anul pe care îl 
coordonează.
2. Informează studenţii şi prelucrează materialele privitoare la: regulamentul de activitate 
profesională a studenţilor (cu ocazia primei întâlniri cu studenţii din anul I, insistând 
asupra normelor de comportare în universitate şi societate a studenţilor, a drepturilor şi 
atribuţiilor studenţilor), celelalte regulamente 

locul de desfăşurare a activităţilor didactice, orar, activităţi culturale etc.
3. Distribuie studenţilor şi colectează, prin studenţii responsabili de an (şefi de an) şi de 
grupă, formulare tipizate cu evaluarea programelor de studii, a cadrelor didactice, sau alte 
documente similare, conform cerinţelor la nivel de universitate sau facultate.
4. Consiliază studenţii referitor la alegerea îndrumătorilor şi temelor pentru proiectele de 
diplomă/licenţă/dizertaţie. Asigură distribuirea la studenţi a formularelor tipizate cu datele 
privind tema proiectului de diplomă, numele îndrumătorului şi locul unde se poate efectua 
practica în vederea elaborării proiectului de diplomă. Centralizează datele în tabele 
sintetice pe care le depune la secretariatul decanatului, conform programului 
(calendarului) stabilit.



5. Este membru al comisiei de colocviu pentru practică. Răspunde de centralizarea 
situaţiilor privind prezenţa studenţilor la programul de practică şi rezultatele obţinute de 
aceştia la practica efectuată în cadrul disciplinelor. Participă cu titularul sau responsabilul 
cu practica pe disciplină la încheierea situaţiilor şi trecerea notelor în catalog.
6. La disciplinele la care nu se organizează colocvii de practică, iar nota finală la practică 
se calculează pe baza notelor acordate la două sau mai multe discipline, semnează în 
calitate de titular catalogul oficial la decanat.
7. Sprijină studenţii în acţiunile de organizare şi desfăşurare a cercurilor ştiinţifice, 
excursii de studiu, activităţi sociale, sportive şi culturale, festivităţi, cursuri de finalizare a 
studiilor, sau alte activităţi similare.
8. Întocmeşte baza de date cu studenţii înainte de finalizarea studiilor, cu adrese, telefoane, 
e-mailuri etc., pe care o pune la dispoziţia organizaţiei absolvenţilor din universitate.



Art. 11. Atribuţiile responsabilului cu orarul pe facultate
Responsabilul cu orarul asigură planificarea activităţilor didactice în funcţie de resurse, după cum 

urmează:
(1) Solicită coordonatorilor de P.S. secţiunile din planurile de învăţământ valabile în anul universitar 

următor.
(2) Întocmeşte orarul activităţilor didactice pentru cele două semestre în conformitate cu planurile de 

învăţământ, repartiţia pe discipline a cadrelor didactice stabilită conform proceselor verbale ale 
şedinţelor de catedră (luna septembrie, eventual februarie pentru modificări de conjunctură).

(3) Asigură, în limita posibilităţilor, repartizarea activităţilor didactice (curs, laborator, seminar, proiect) 
în săli corespunzătoare şi încărcarea echilibrată pe zile a studenţilor.

(4) La recomandarea conducerii facultăţii, întocmeşte orarul cadrelor didactice cu funcţii de conducere 
sau reprezentare astfel încât să se asigure posibilitatea participării la şedinţe (Biroul Consiliului 
Profesoral al Facultăţii, Consiliul Profesoral al Facultăţii, Senat).

(5) Prevede existenţa unui interval orar (de preferat între orele 14-16) în care toate cadrele didactice să nu 
aibă activităţi (inclusiv la alte catedre) astfel încât să poată participa la şedinţele de catedră/consiliu.

(6) Prezintă conducerii facultăţii orarul în săptămâna premergătoare începerii semestrului, şi orarul final -
oficial (actualizat) la sfârşitul primei luni din semestru.

(7) Întocmeşte, atunci când sunt solicitări, lista privind gradul de încărcare a sălilor repartizate 
facultăţii/catedrei.

(8) Răspunde de afişarea şi publicarea orarului şi urmăreşte actualizarea modificărilor pe pagina web a 
universităţii şi facultăţii, precum şi la avizier.

(9) La elaborarea documentaţiilor de acreditare/certificare periodică a P.S., răspunde de întocmirea 
subcapitolului referitor la orar, repartizarea activităţilor didactice ale P.S. pe săli, încărcarea spaţiilor 
de învăţământ, în conformitate cu repartizarea sarcinilor pe catedre/facultate de către comisia de 
strategie şi dezvoltare.



Art. 12. Atribuţiile responsabilului cu baza materială pe catedră

Responsabilul cu baza materială pe catedră asigură menţinerea şi utilizarea eficientă a 
bazei materiale, după cum urmează:

(1) Elaborează listele anuale privind propunerile de achiziţii ale catedrei în funcţie de 
solicitările exprimate de cadrele didactice şi necesităţile de consum anterioare.

(2) Menţinerea şi actualizarea anuală a bazei de date a catedrei, referitor la:
(a) dotarea laboratoarelor catedrei;
(b) dotarea specifică cu aparate performante;
(c) lucrările de laborator ce se pot realiza în cadrul laboratorului.
(3) Realizarea unei baze de documentare care să faciliteze alegerea aparatelor şi 

echipamentelor specifice ce urmează să fie propuse spre achiziţionare de colectivul 
catedrei.

(4) La elaborarea documentaţiilor de acreditare/certificare periodică a P.S., răspunde de 
întocmirea capitolului referitor la baza materială, în conformitate cu repartizarea sarcinilor 
pe catedre de către comisia de strategie şi dezvoltare.



(5) Coordonează activitatea responsabilului cu inventarul (desemnat de şeful de catedră, 
din rândul personalului didactic auxiliar)
(6) Solicită actualizarea inventarului în cadrul catedrei, pe discipline şi cadre didactice 
gestionare, imediat după achiziţiile noi efectuate, indiferent de tipul fondurilor din care s-
au făcut achiziţiile (universitate, facultate – buget sau venituri proprii, cercetare – granturi, 
sponsorizări etc.).
(7) Verifică inventarul şi situaţia obiectelor de inventar (inclusiv mobilier şi obiecte de 
mobilier din sălile de seminar, laborator, curs), puse la dispoziţie de responsabilul cu 
inventarul. Participă, dacă este cazul, la inventarul anual efectuat de către comisiile la 
nivel de universitate, la disciplinele din catedră.
(8) Verifică justificarea şi actualitatea achiziţiilor solicitate de către membrii catedrei, 
înaintând şefului de catedră cererile vizate.



Art. 13. Atribuţiile responsabilului cu practica studenţilor (asistentul de practică)

(1) Responsabilul cu practica studenţilor (asistentul de practică) asigură cadrul necesar 
pregătirii şi desfăşurării practicii studenţilor, conform programelor de practică anuală şi de 
diplomă.

(2) Elaborează, sub coordonarea prodecanului şi în colaborare cu titularii de discipline de 
practică programul de practică a studenţilor, conform Planului de Învăţământ, pe 
specializări şi ani de studiu.

(3) Colaborează cu titularii disciplinelor care au practică prevăzută în planul anual, pentru 
elaborarea, respectiv îmbunătăţirea continuă a Fişei Disciplinei (programei analitice de 
practică). Verifică fişele, şi le înaintează şefilor de catedră şi responsabililor de PS.

(4) Identifică, în funcţie de profilul specializărilor, potenţiale locaţii pentru desfăşurarea 
practicii individuale a studenţilor, reprezentate de instituţii centrale sau locale, societăţi 
comerciale sau orice alte persoane juridice ce desfăşoară activităţi în corelaţie cu 
specializările facultăţii şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor.

(5) În funcţie de posibilităţile de practică identificate (potenţiali parteneri de practică), face 
demersurile necesare la conducerea unităţilor de profil pentru obţinerea acceptului de 
principiu pentru practica studenţilor şi încheierea convenţiilor de practică.

(6) Propune prodecanului şi conducerii catedrelor lista anuală finală cu locurile de practică a 
studenţilor pentru fiecare an şi specializare; prezintă solicitările de personal ale societăţilor 
comerciale / ale şcolilor, propune alte posibile locuri de practică de specialitate, de 
practică pedagogică, sau de practică în vederea pregătirii proiectelor de diplomă.



(7) Întocmeşte caietele, registrele, dosarele de practică şi alte documente care urmează să fie 
multiplicate şi utilizate de către studenţi în procesul de pregătire profesională.

(8) Centralizează situaţiile privind prezenţa studenţilor la program şi rezultatele obţinute de 
aceştia la practica efectuată în cadrul disciplinelor. Participă cu titularul sau responsabilul 
cu practica pe disciplină, sau cu decanul de an (îndrumător, tutore), la încheierea situaţiilor 
şi trecerea notelor în catalog. La disciplinele la care nu se organizează colocvii de practică, 
iar nota finală la practică se calculează pe baza notelor acordate la două sau mai multe 
discipline, semnează alături de decanul de an catalogul oficial la decanat.

(9) La elaborarea documentaţiilor de acreditare, certificare periodică a P.S., dări de seamă sau 
raportul anual, răspunde de întocmirea subcapitolului referitor la practica studenţilor.

(10) Participă, împreună cu responsabilul cu Protecţia Securităţii şi Sănătăţii în Muncă –
PSI, la organizarea instructajelor studenţilor în termenele stabilite prin lege, completarea  
fişelor individuale şi verificarea însuşirii cunoştinţelor. Verifică respectarea normelor de 
protecţie a muncii şi sănătate în muncă – PSI de către studenţi în timpul efectuării 
practicii, gradul de îndeplinire a cerinţelor specifice impuse de normele PSSM - PSI  şi 
informează Biroul Consiliului Profesoral asupra situaţiei de fapt.



Art. 14. Atribuţiile membrilor comisiei de licenţă / disertaţie

(1)  Asigură organizarea, pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a examenelor de finalizare 
a studiilor.

(2) Stabileşte protocolul de derulare a examenului de finalizare a studiilor, respectând 
metodologia de desfăşurare şi afişează/publică toate informaţiile necesare în termenul 
legal.

(3)  Elaborează tematica şi subiectele de examen, procedând în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi hotărârile luate de Senatul Universităţii şi Consiliul Profesoral al Facultăţii.

(4) Afişează rezultatele şi completează documentele oficiale.
(5) Preşedintele de comisie coordonează întreaga activitate a comisiei, convoacă membrii 

comisiei pentru stabilirea modului de desfăşurare a examenului, a tematicii, subiectelor 
etc. Ia toate măsurile pentru asigurarea obiectivităţii modului de examinare, a transparenţei 
acestuia; conduce comisia şi moderează derularea probelor de examen.

(6)  După finalizarea examenului, preşedintele comisiei întocmeşte un raport pe care îl depune 
şi îl prezintă sintetic Biroului sau (dacă e cazul) Consiliului Profesoral, privind modul de 
desfăşurare, eventualele probleme apărute, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea 
metodologiei de finalizare a studiilor, de organizare şi desfăşurare a examenului etc.



(7) Secretarul comisiei de licenţă / disertaţie are următoarele atribuţii:
a. Pregăteşte şi întocmeşte toate documentele necesare desfăşurării examenului de licenţă / 

disertaţie conform metodologiei specifice aprobate de Senat şi cerinţelor stabilite de 
preşedintele comisiei de licenţă / disertaţie.

b. Pregăteşte sala/sălile unde se desfăşoară probele, materialele sau aparatura necesară etc.
c. Convoacă comisia de examinare, la cererea preşedintelui de comisie.
d. Planifică ordinea de intrare a studenţilor la examene, verifică identitatea candidaţilor, 

asigură integritatea plicurilor cu subiecte.
e. Afişează rezultatele şi depune toate documentele de finalizare a studiilor, semnate de 

membrii comisiei de licenţă, la secretariatul decanatului, conform metodologiei.



CAPITOLUL 5
ETICA ŞI INTEGRITATEA ACADEMICĂ – CODUL FACULTĂŢII

Art. 15. Codul eticii şi integrităţii academice certifică faptul că facultatea apără valorile 
libertăţii academice, ale autonomiei universitare şi ale integrităţii etice şi dispune de 
practici şi mecanisme clare pentru aplicarea codului
Art. 16. Facultatea de Horticultură aderă la Codul eticii şi integrităţii academice al 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, aprobat în 
Senatul din 11 septembrie 2009.
Art. 17. Practicile şi mecanismele de aplicare ale codului de etică pentru personalul 
facultăţii sunt cele specifice persoanei juridice (universităţii), şi în conformitate cu 
regulamentul de funcţionare a Comisiei de etică universitară.
Art. 18. Sesizările sau reclamaţiile se depun la Comisia de etică, pe cale ierarhică (şef 
catedră, decan, rector), sau prin biroul de registratură al universităţii (prin eliberarea unui 
număr de înregistrare), direct la secretariatul Comisiei de etică.



CAPITOLUL 6
MĂSURI PENTRU AUDITAREA INTERNĂ A CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR 

DIDACTICE ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Programele de studiu (P.S.) sunt descrise prin pachete de documente care includ: 
obiectivele generale şi specifice ale programului; planul de învăţământ cu ponderea 
disciplinelor exprimată prin credite de studii ECTS; fişele disciplinelor – cu obiective 
specifice, conţinut, modul de examinare şi evaluarea competenţelor. De asemenea, pentru 
creşterea flexibilităţii pregătirii profesionale, s-au introdus pachete de discipline opţionale 
şi facultative.
În vederea îmbunătăţirii continue a procesului de învăţământ se stabilesc următoarele 
măsuri şi responsabilităţi:

1. Analiza anuală în Consiliul Profesoral al Facultăţii a  planurilor de învăţământ, în vederea 
identificării posibilităţilor şi a direcţiilor de ameliorare şi modernizare a acestora.

2. Analiza periodică la nivelul catedrelor a fişelor disciplinelor, pentru îmbunătăţirea 
conţinutului programelor analitice şi evitarea suprapunerilor între discipline.

3. Evaluarea anuală a cadrelor didactice (autoevaluare), evaluarea de către şeful de catedră şi 
evaluarea colegială; analiza rezultatelor în catedră.

4. Evaluarea anuală a disciplinelor şi cadrelor didactice de către studenţi, pe baza
chestionarelor şi a procedurilor stabilite la nivel de universitate. Activitatea de evaluare se 
finalizează prin elaborarea raportului de analiză şi a unui plan de măsuri, stabilindu-se 
responsabilităţi la nivel de facultate, catedre şi cadre didactice.

...



CAPITOLUL 7
MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PRACTICILOR DE AUDITARE INTERNĂ 

PRIN ACCESUL LA INFORMAŢII, TRANSPARENŢA ACTULUI DECIZIONAL, 
ATRAGEREA ŞI IMPLICAREA STUDENŢILOR

7.1. Facilitarea accesului la informaţii de interes public
Pentru respectarea prevederilor legii liberului acces la informaţia publică (Legea 544/2001) şi legii 

privind publicarea declaraţiilor de avere şi de interese (Legea 144/2007), respectiv asigurarea 
transparenţei administrative, va fi îmbunătăţit sistemul electronic de publicare pe site-ul facultăţii a 
informaţiilor referitoare la concursurile de ocupare a posturilor didactice, performanţele cadrelor 
didactice, conţinutul cursurilor universitare, problemele discutate în şedinţele Consiliului Profesoral 
al Facultăţii, precum şi deciziile structurilor interne ale facultăţii (BCP, CPF).

Creşterea rolului şi impactului evaluărilor (autoevaluări, evaluări colegiale, evaluări ale cadrelor didactice 
de către studenţi şi de către şeful de catedră) în stimularea cadrelor didactice cu performanţe în 
activitatea didactică, de cercetare, cu recunoaştere profesională, prin:

(1) Acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit în funcţie de punctajul şi rezultatele evaluărilor efectuate.
(2) Creşterea ponderii acordată în procesul de avansare profesională sau de salarizare/premiere a cadrelor 

didactice cu performanţe notabile, ilustrate de:
(a) - rezultate obţinute de studenţii pregătiţi/coordonaţi în activitatea de învăţare, pregătire şi valorificare 

a cunoştinţelor de specialitate (premii la concursuri profesionale, granturi câştigate în competiţii 
naţionale sau internaţionale etc.);

(b) - rezultate materializate în atragerea de fonduri prin granturi, proiecte de cercetare, dezvoltare;
(c) - publicaţii în reviste de specialitate cotate ISI;
(d) - recunoaştere internaţională, concretizată prin statutul de profesor invitat, membru al unor societăţi 

ştiinţifice prestigioase, diplome sau premii acordate de universităţi, instituţii din străinătate, pe baza 
unui proces de selecţie.



7.2. Îmbunătăţirea şi eficientizarea procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii

Îmbunătăţirea continuă şi modernizarea planurilor de învăţământ şi a programelor 
analitice, inclusiv prin creşterea gradului de pragmatism a acestora.
Respectarea programului academic, respectiv a orarului şi a programei analitice. 

Verificarea participării profesorilor şi a studenţilor la ore, precum şi a 
corespondenţei dintre orele susţinute şi conţinutul cursurilor, seminariilor sau lucrărilor 
practice aşa cum există specificat în programa analitică (ca săptămână din semestru, 
pondere, conţinut).
Precizarea modului de susţinere a examenelor, cu menţionarea clară a condiţiilor de intrare 
în examen, respectiv nota/ponderea verificărilor sau colocviilor în nota finală, condiţiile de 
recuperare a absenţelor, prezenţa a două cadre didactice la examen (de regulă, titularul de 
curs şi cadrul didactic de la lucrările practice).



Eliminarea fenomenul de plagiat
(1) Stabilirea unor reguli ferme de combatere a fenomenului, inclusiv de prevenire a acestuia, 

prin:
(a) -acordul catedrei pentru publicarea unor materiale didactice (cărţi, manuale, cursuri, 

îndrumătoare etc.) în condiţii de verificare a originalităţii şi autenticităţii acestora;
(b) -stabilirea membrilor comisiilor de recenzare a lucrărilor în şedinţă de catedră, dintre cadre 

didactice de specialitate cu titlul de doctor, şi discutarea referatelor acestora în catedră;
(c) -în cadrul regulilor şi procedurilor de combatere a plagiatului, să fie prevăzute verificări 

regulate ale publicaţiilor noi comparativ cu publicaţii similare ale altor autori din ţară şi 
străinătate, sau chiar cu ale respectivului autor, fiind des întâlnit fenomenul de menţinere a 
conţinutului unei opere, eventual „completare” sau „actualizare”, mascat de un titlu, 
„colaborare” sau editură nouă.
Plagiatul este un fenomen care dăunează grav procesului educaţional, pentru că, practic, 
este o însuşire nedreaptă a ideilor altcuiva. Fenomenul se poate întâlni şi în rândul 
studenţilor, sub forma plagiatului unor lucrări mai vechi ale colegilor, sau din diverse 
surse disponibile pe internet.
Asumarea autenticităţii lucrărilor (a referatelor, proiectelor de an, a Proiectelor de 
Diplomă / Dizertaţie / Teze de Doctorat) în scris, pe proprie răspundere (conform 
prezentului regulament), cu menţionarea cunoaşterii legii dreptului de autor, poate reduce 
sau chiar elimina acest fenomen.



Modelul cu format impus al Proiectului de Diplomă aprobat şi funcţional la nivelul 
facultăţii, obligă studenţii la o atenţie sporită acordată nu numai plagiatului, ci şi modului 
de elaborare, structurare, respectiv redactare a unei lucrări de nivel academic. Conform 
metodologiei aplicate, în cazul nerespectării cerinţelor de calitate ştiinţifică, originalitate şi 
chiar tehnoredactare, lucrările studenţilor sunt depunctate sau chiar respinse. Studenţii 
sunt constrânşi în acest fel să pună accent pe munca personală de informare, desfăşurare a 
propriilor cercetări, valorificare a rezultatelor etc. Prin utilizarea corectă a referinţelor 
bibliografice, citarea corectă a acestora, compararea datelor proprii cu datele din literatura 
de specialitate, se pot identifica ideile şi contribuţiile proprii, reale şi în egală măsură se 
asigură formarea, valorificarea şi cizelarea capacităţii de sinteză a cunoştinţelor, 
informaţiilor şi rezultatelor obţinute de absolvenţi în urma propriilor cercetări.
Favorizarea unui sistem deschis la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice, prin 
anunţarea publică a acestora prin mai multe mijloace (presă, internet, anunţarea cadrelor 
de specialitate cu rezultate sau recunoaştere profesională/ştiinţifică din instituţii de 
învăţământ şi cercetare potenţial interesate) şi adoptarea unor strategii eficiente de atragere 
de cadre didactice de perspectivă, printr-o competiţie onestă şi transparentă. Concursurile 
se vor organiza prin respectarea strictă a condiţiilor de înscriere, derulare, cu îndeplinirea 
cerinţelor specifice etc.
Susţinerea cadrelor didactice performante prin alocarea de doctoranzi cu bursă în mod 
preponderent conducătorilor de doctorat cu granturi/fonduri atrase prin competiţii, 
publicaţii cotate şi citate în reviste ISI.



7.3. Atragerea şi implicarea reală a studenţilor în procesul de evaluare a procesului de 
învăţământ şi actele decizionale

Atragerea şi implicarea reală a studenţilor în procesul de evaluare a procesului de învăţământ 
şi actele decizionale, poate contribui substanţial la îmbunătăţirea şi eficientizarea acestuia, 
cu efecte benefice asupra pregătirii profesionale a studenţilor şi validării lor în profesie 
după absolvirea facultăţii.
Chiar dacă studenţii reprezintă conform legii 25% din numărul membrilor consiliului 
facultăţii, de cele mai multe ori, când se iau deciziile cele mai importante, studenţii nu îşi 
asumă responsabilitatea, sau nu contribuie cu convingere la hotărârile luate, având o 
participare mai mult formală.
Faptul denotă o implicare superficială a studenţilor la procesul decizional, fie din 
dezinteres, fie din lipsa unor motivaţii reale sau dorinţă de a contribui la bunul mers al 
facultăţii. Se impun întâlniri ale membrilor Consiliului Facultăţii cu reprezentanţii 
studenţilor în asociaţiile sau organizaţiile studenţilor, reprezentanţii anilor de studii pe 
specializări (şefi de an, şefi de grupă), pentru discutarea modului în care reprezentanţii 
studenţilor în Consiliul Facultăţii pot susţine atât interesele studenţilor în principalul for de 
conducere al facultăţii, cât şi interesele facultăţii.



În mod similar, studenţii trebuie să fie conştienţi de rolul şi importanţa evaluării cursurilor 
şi a cadrelor didactice de către studenţi. Evaluările trebuie abordate cu toată seriozitatea şi 
responsabilitatea de către studenţi, iar impactul acestora prin prisma îmbunătăţirii actului 
de predare, desfăşurare a practicii, formare profesională să fie evident.
O implicare consistentă a studenţilor este de dorit şi în cadrul comisiilor de repartizare a 
locurilor în cămine, de acordare a burselor, locurilor în tabere etc., precum şi în 
combaterea unor eventuale cazuri de corupţie, discriminare, hărţuire sexuală, comportare 
neacademică, imoralitate etc. din partea cadrelor didactice sau personalului auxiliar.

Prezentul “Regulament - cadru general - de asigurare a practicilor de auditare 
internă” cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare, în cadrul Facultăţii 
de Horticultură din Cluj-Napoca a fost aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral al 
Facultăţii din 24 sept. 2009*.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII
D E C A N,

Prof. dr. Radu SESTRAŞ

*Regulamentul este publicat pe pagina web a facultăţii, la adresa:
http://horticultura.usamvcj.ro/conducere/regulamentul-consiliului-profesoral-al-facultatii


