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CONTRACT OE MANAGEMENT 

Par~i contractantc: 

1. I !lIivcrsitalca de" ~liilltc Agriwk ~i Mcdil:illu Vl'lcrillura din Clui-Napora. ell. sediul in 
C1uj-Nap0l:a. str. Mana~lur. nr. 3. rcprczcntallta de dl. ProLdr. LI VIlJ AL. MARGHITA~ 
in calitate de Prqedintc al Senalllilli llllivcrsitar. dCllumita In ~olltinuare l JSAMVCN. pc 
de 0 parte. ~ i 

2. J)J Prof.dr. DORl) PAM!'"IJ. ccl<"itcan roman. domil'ilial in Cluj-Napoca. 

:. in calitatc de RECTOR. eontimlat prin Ordinul MEerS nr. 3075 din 
23.01.2012. denumit in eontinuare Rector sau Managcr. pc de alta parte. 

Am eonvcnit la incheierea preL.entului ('ontral:l de Management. ell. rcspectarca
 
urmatoarelor c1auzc contraetualc:
 

Art.I. Obiectul contractului:
 
I JSAMVCN incrcdin\c3Y..a Rectorului organizarca. eonduccrca operativa ~i gestionarca
 
aetiviUi\ii sale pe baza ohicetivclor ~i criteriilor de pcrf()m1an\a cuprinsc in Planul
 
Managerial (Ancxa I) ce face parte integranta din prezentul contract.
 

Art.2. Durata contractului:
 
Prezentul contract se incheie pc 0 pcrioada de 4 (palru) ani. incepand eu data contirmarii
 
Rectorului de cAtre MEerS. potrivit art. 213. pct. 7 din Lcgea nr. 1/2011.
 

Art. 3. Drepturile ~i obligatii1e pirtilor: 
a)	 Prerogativele Rcctorului sunt cele prevazutc la art. 213. pet. 6. lit. ..a-h'· din Legea 

nr. 1/20 II coroborate eu art.5 din RC h privind organizarea ~i functionarea 
Consiliului de Administratie. 

b)	 Drepturilc Reetorului sunt: 
- indemnizatia de conducere ~i conccdiul de odihna care se aeorda potrivillegii; 
- folosinta unui autoturism eu ~ot'er pentru deplasari in interesul serviciului in tara 

sau strainiUate; 
- decontarea tuturor eheltuielilor cu acte justificative. facute in interes de serviciu ~i 

plata diumei in lei sau valuta. 

Art. 4. Drepturile ~i obligatiile Senatului USAMVCN : 
a)	 Drepturile Senatului universitar sunt eelc prevazute la art. 213, pet.2 din Legea nr. 

1120 I I coroboratc cu an. 3.1 I din RC 4 privind organizarea ~i funetionarea 
Senatului USAMVCN. 

b)	 Obligatii1e Senatului Slint celc prcvazlJtc la an. 3.13. din RC 4. 

Art.S. Criterii ~i indicatorii de performanta manageriala: 
a) Criteriile ~i indicatorij de perl()rmanta manageriala au lost stabilite in Planul 

managerial pentru intreg mandatul de 4 ani. urmand ca anual aceste criterij ~i 

._-_._-_. ~--- ...----~"'-"-'-- .., ... 



illdil.·alorii ,II.' pl.TliH·l11illll;·1 ";1 IiI.' prl.'ci/;III.' ':'1 illdl\ iduilli/;lll.' ill flllll.'\ic ,ll: dall.~k 

hilall\ului illlllill ~i il rC"lIr"l'lllr Illilll.'riak. 
h) I'c parCllrslil c:-'I.'ClIl'-trii "l1lllraCllIllIi. p;lqik pilI ";1 Illl1dilil'C. dc Cllmlln acmd. 

nill.'riik ~i indiC;.\Iorii (Il: pcrtilrln;IIl\;1 ill sl.·opul dc a Ie adaplil cVl1lu\il'i conju(\urak. 

Art.6. Confidcntialitalc: 
1\' loal;l Juratl rrcI.l'llllllul ulIllr;ll:1. rl'l:lorlll 1.::-.1I.' ohlil!<I1 ,,;j p;'lslroc ClI riguro/ilall.: 
cnnlidcn\ialitatea <lsupra Jalclor ::'1 ill1i1rllw\idor rl'l~rilllarl.' la acli\'itillea l JSAMVt'N 
care all un aslkl de caracll.'r "au can: sunl prl.'/.cnlatl' ell acc:-.l ,'araClcr de Scnallli 
l !SAMV('N :)illl Jt: c;.lr,· MH 'I'S 

Ar1.7. IUspundcrca partilor: 
Pcnlru ncindcpl inirca sau ilHkpl iIlirea 1l1.·I.·orcspllll/{'" larc ,I llnl iga\i ilor din prl.~/,cllllli
 

conlract. paJ1ik raspulld pOlrivil kgisla\ici in vi!!oarc.
 

FOJ1a majora inl<itura rasrllmk'rca material'-"
 

Art.8. Modificarea conlraclului:
 
Prcvcdcrile prczcntului contracl pol Ii llIodilicalc prin ;Kordul "l:ris al amhdor paqi.
 
Pfll'\ilc VOl' adopta contraclul coreSpUIli'itlor regklllcnliJrilpr le!!<1Jc intcrvcnilc lIhcri(lr
 
illdlcierii <1cesluia ::,i l:an: ii slllli aplicahik.
 

Arl.9. ineetarea cuntractului:
 
Prczcntul contracl incclcCl/.{, prin:
 

at) expirarca perioadci pcntru care a IllSt indh:ial:
 
b) dcmitcrea reclorului in condi~iilc prcv'-t.lllle tit: art. 11.1 (a-d) ::,i an. II A ~i 11.5 din
 

R('ll. 

Art.IO. Litigii:
 
I.itigiilc izvoratc din indh:ierea. ex~:cularca. modi lil.:arca. incclarea ::'1 intcrprclarca
 
c1auzclor prc/.cntului contracl. ncrczolvalc pc calc amiahila. Slint de compctcn\a
 

instantclor de drcpt civil sau comcrcial. rcspccliv I rihunalul <. 'Iu.i.
 

Art. I I. Dispozi,ii finale:
 
Prezcntul contracl a rosl inl.:hclal potri'it art. 211. Pl·1.3 corohorat ClI art. 213. pct.2. IiI.
-:..
.X' din I.cgca Educatici Na\ionalc nr. 1/20 I I. 

I )rcpl pcntru care a IllSI inchciul pn:l.cntul ('ontmct de Management In dOU[1 cxcmplarc 

uriginalc. catc unut pcntru ticcarc parte. azi ~Cv. 'I ,"- ~ ....... ·'u.lJ.. 2012. 

Pre!tedinte Senal lJSAMV('I'i. ~ect r USA YeN, 
J>rof.dr. 1-i1u AI. ~ghita::, r- Prof'.{ '" ~'am. Ii I 

, 

rW(
/ ."")lll)~,---/i " ,..._--_.- ..- . '\ . 

V· . 'I"u.at lunule 
Viorc!' Aposl"f . 
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PLANUL MANAGERIAL  

ANEXA LA CONTRACT MANAGERIAL 

 

USAMV urmează să existe şi să se dezvolte în contextul extinderii Ariei Europene a 

Învăţământului Superior (EHEA). Noul cadru constituie o piaţă globalizată, în care perspectivele şi 

programele se remodelează permanent, unde barierele geografice se estompează, iar tehnicile 

informaţionale permit deservirea studenţilor dincolo de graniţele convenţionale.  

În spaţiul nou creat, noua misiune a universităţii de cercetare avansată şi învăţământ, trebuie  
susţinută de un plan strategic realist, esenţial în adaptarea instituţiei la noile provocări ale societăţii şi 
lumii academice actuale; o lume caracterizată prin linii de dezvoltare ferme, prin dinamism şi spirit de 
competiţie.    

Pentru a face faţă unei competiţii în care criteriul excelenţei deţine rolul central, universitatea 
noastră, asemeni instituţiilor europene, va trebui să promoveze un management de tip antreprenorial. În 
etapa actuală de criză economică globală, când nevoile financiare ale universităţilor cresc, în timp ce 
resursele bugetare sunt limitate, abordarea pragmatică a managementului instituţional reprezintă 
singura soluţie de succes. In acest sens unul dintre obiectivele prioritare vor fi acela de a promova 
valorile profesionale şi ştiinţifice autentice, de a asigura o permanentă creştere a calităţii actului de 
predare, de cercetare, inovare şi prestare de servicii către comunitate şi aceasta printr-o strânsă corelare 
cu o politică salarială diferenţiată, până la nivelul maxim admis de legislaţia muncii în vigoare.  

Se are in vedere promovarea unei noi politici de descentralizare a actului conducere, la nivel de 
departamente, facultăţi şi rectorat, care are sa scop creşterea responsabilităţii, implicarea unui număr 
mai mare de cadre didactice in procesul decizional şi stimularea iniţiativelor care pot duce la 
îmbunătăţirea activităţilor didactice si de cercetare, atragerea de noi resursele financiare necesare unei 
retribuiri salariale adecvate si a unei dezvoltări armonioase. Numai printr-o astfel de motivare salarială, 
bazată pe performanţă, considerăm că mai poate fi garantată dezvoltarea durabilă a universităţii noastre 
şi situarea ei şi în viitor pe primele locuri în ierarhiile valorice naţionale şi internaţionale.  
 Schimbările tehnologice rapide din domeniul agricol, precum şi viitoarele norme ale Politicii 
Agricole Comunitare (PAC) europene impun formarea unei noi forţe de muncă, mult mai flexibile şi cu 
spirit de iniţiativă, precum şi recalificarea celei existente. Din aceste motive, în perioada următoare, axa 
de dezvoltare a Universităţii va viza pe lângă compatibilizarea integrală a studiilor cu sistemul Bologna 
şi atingerea excelenţei în predare şi învăţare la nivelul învăţământului la zi şi orientarea spre 
învăţământul continuu şi la distanţă, unul din priorităţile programelor şi finanţărilor europene până în 
2020.  

 
ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERINAR Ă 

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

tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792  
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Simultan cu realizarea acestor deziderate, eforturile noastre vor fi orientate înspre extinderea şi 
dezvoltarea continuă a programelor de cercetare, înspre crearea unor structuri administrative 
funcţionale la nivel de facultăţi şi departamente, precum şi înspre cristalizarea şi consolidarea culturii 
instituţionale.  

Sincronizarea universităţii noastre cu sistemul european, deşi dificil ă datorită unei legislaţii în 
permanentă tranziţie, constituie de asemenea un obiectiv central al acestui plan managerial. Realizarea 
lui pretinde monitorizarea atentă a tuturor domeniilor de dezvoltare şi creşterea continuă a resurselor, 
dar şi evidenţierea şi recompensarea performanţelor cadrelor didactice, cercetătorilor, administraţiei şi, 
nu în ultimul rând, a studenţilor de elită. 

USAMV este o comunitate academică diversă, cu specializări, discipline, perspective şi 
aspiraţii diferite. Această varietate îşi găseşte originea în structurile facultăţilor existente, în 
personalitatea profesorilor şi studenţilor, în diversitatea modului nostru de a reacţiona la noile 
provocări ale societăţii bazate pe cunoaştere. Prezenţa unei mai mari diversităţi poate contribui la o mai 
bună adaptare la schimbare, cu condiţia ca idealul nostru să fie comun. Mă refer la o universitate 
modernă, performantă, competitivă şi focalizată pe student, practic pe fiecare student, indiferent de 
forma de învăţământ sau specializare pe care o urmează; o universitate în care excelenţa în învăţare şi 
cercetare să fie întemeiată pe principii ferme de etică profesională. 

 Abordarea modernă pe care o propun va permite universităţii să se dezvolte armonios în 
diversitatea ei, prin structuri dinamice şi interdisciplinare care să-i permită să se menţină ca lider al 
universităţilor de profil din Romania.  
 

Strategia de dezvoltare propusă pentru perioada 2012-2015 
 

  Strategia de dezvoltare a universităţii se bazează pe continuarea celei aplicate pana în prezent la 
care s-au adăugat ajustările şi măsurile de prudenţă necesare a face faţă noilor realităţi ale crizei 
economice mondiale şi scăderii continue a alocaţiilor bugetare. Conştienţi de aceste provocări, ne-am 
propus o strategie care să facă faţă cu succes acestor tendinţe şi care să ne permită să rămânem 
atractivi, prin calitate şi servicii academice la nivelul standardelor europene, dar să satisfacem şi 
cerinţele profesionale şi materiale ale comunităţii noastre academice, pe care o reprezentăm şi pe care 
trebuie să o deservim.  

 Obiectivele instituţionale ale universităţilor europene au fost clar definite in documentele 
comunitare de la Bergen (2005), Londra (2007) şi Berlin (2011), iar în prezent, instituţia noastră face 
parte, alături de restul universităţilor din România, din EHEA. În aceste condiţii după clasificarea în 
topul celor mai bune universităţi din ţară, avem obligaţia de a ne valida în evaluarea EUA din perioada 
2012-2013 pentru a ne putea menţine pe această poziţie onorantă pana in 2015. In acest sens am stabilit 
noile obiective instituţionale care vor fi promovate de conducerea universităţii pentru asigurarea 
acestor performanţe. Aceste obiective se înscriu într-un cadru în care controlul calităţii şi transparenţa 
devin condiţii indispensabile pentru edificarea societăţii bazate pe cunoaştere şi vizează:  

• realizarea unui învăţământ ce promovează parteneriatul educator-student, un învăţământ centrat 
pe student şi pe programe curriculare bazate pe cunoaştere; 

• punerea în practică a celor trei cicluri de formare şi recunoaşterea perioadelor de studii şi a 
calificărilor obţinute în cadrul acestui sistem (fără compromisuri); 

• internaţionalizarea învăţământului prin introducerea de noi specializări în limba franceză şi 
engleză şi a unor programe în cooperare, finalizate cu diplomă dublă sau în cotutelă;  

• crearea unui sistem amplu şi funcţional de învăţare pe tot parcursul vieţii; 
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• adaptarea la noile standarde instituţionale şi de calitate impuse de MECTS; 

• încurajarea mobilităţii studenţilor, a cadrelor didactice şi a staff-ului administrativ; 
• creşterea atractivităţii universităţii în EHEA ca rezultat al cooperării internaţionale şi al 

cultivării valorilor academice autentice; 

• creşterea competitivităţii şi conservarea dimensiunii sociale a acesteia, prin promovarea şansei 
egale pentru toţi membrii comunităţii; 

• conştientizarea faptului că cercetarea devine indisolubil legată de misiunea cadrului didactic; 

• integrarea cercetării ştiinţifice în spaţiul european comun (ERA) şi definirea priorităţilor; 
• stimularea mobilităţilor în cadrul Ariei Europene a Cercetării (ERA) şi încurajarea programelor 

comune de cercetare, precum şi a celor din noul program european FP8; 
• respectarea autonomiei universitare în aplicarea reformelor considerate indispensabile; 
• asigurarea competitivităţii la nivel european prin poziţionarea învăţământului şi a cercetării pe 

axa cercetare-educare-inovare, ca motor al dezvoltării economico-sociale. 
Aceste obiective programatice sunt realiste, sustenabile şi, prin asumarea lor de către 

Consiliul de administraţie şi comunitatea noastră academică reprezentată de către Senatul 
universitar, se va putea asigura poziţionarea universităţii noastre şi pe mai departe în aceeaşi 
ierarhie valorică a instituţiilor universitare de top din România. 
 

Obiective privind activitatea didactică 
 

Activitatea didactică va continua să fie principala preocupare a cadrelor didactice din 
universitatea noastră, ea urmând să consolideze reputaţia şcolii clujene şi să crească atractivitatea 
studenţilor pentru prestigiul şi calitatea studiilor efectuate în universitatea noastră. Evaluarea 
programelor de studiu, respectiv ierarhizarea lor la nivel naţional şi încadrarea majorităţii programelor 
de studiu derulate în universitate în categoria „A”, ne obligă să ne stabilim ca principal obiectiv 
menţinerea acestor rezultate. În acest fel, există şi garanţia că universitatea va rămâne atractivă prin 
programele sale atât pentru studenţii români, cât şi pentru cei străini.  

Ne propunem în acelaşi timp să dinamizăm activitatea didactică printr-o mai bună participare a 
cadrelor didactice şi studenţilor la actul decizional şi o mai bună execuţie la nivel operativ. Pentru 
realizarea acestui deziderat se are în vedere: 

• includerea, în activitatea didactică, a unor noi metode de predare-învăţare şi promovarea 
iniţiativelor ce urmăresc o mai bună comunicare dintre cadrele didactice şi studenţi; 

• continua modernizare şi sincronizare a planurilor de învăţământ şi a curriculei universitare 
cu noile tendinţe din învăţământul european; 

• focalizarea întregului învăţământ academic asupra formării de competenţe; 
• sprijinirea şi recompensarea financiară a membrilor comunităţii academice care contribuie, 

prin iniţiative personale sau de grup, la îmbunătăţirea procesului de învăţământ; 
• susţinerea proiectelor educaţionale considerate, de membrii departamentelor, prioritare şi de 

perspectivă, şi care nu reclamă costuri nesustenabile; 
• recrutarea, pe bază de performanţă, de noi cadre didactice tinere, şi stimularea implicării 

doctoranzilor în activităţile didactice şi în stagiile de practică; 
• promovarea spiritului de cooperare la nivelul instituţiei şi în afara ei prin întreţinerea unor 

relaţii academice constructive în interiorul instituţiei şi în dialogul cu partenerii; 
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• implicarea studenţilor în evaluarea periodică a activităţii educative la toate ciclurile de 
studiu, inclusiv masterat, doctorat şi postdoctorat; 

• extinderea procesului de formare a studenţilor prin promovarea valorilor moralei şi a 
dragostei pentru natură, artă şi sport; 

• implementarea noului sistem european de auto-analiză academică (self-study) prin 
prezentarea, o dată la doi ani, în cadrul colectivului departamentului, a CV-ului şi a 
activităţilor desfăşurate de fiecare cadru didactic; 

• recompensarea materială, cu gradaţie de merit sau creşterea coeficientului de încadrare a 
personalului implicat în activităţile didactice de succes. 

Aceste măsuri de îmbunătăţire a activităţii didactice vor fi completate cu planurile de 
construcţie academică pe termen lung. Ele vizează: 

• orientarea specializărilor de licenţă spre cerinţele existente pe piaţa muncii, sau spre cele în 
curs de formare, cu real potenţial de dezvoltare; 

• valorificarea superioară a potenţialului educativ al universităţii prin susţinerea activităţii de 
formare pe segmentul calificat, la nivel de master şi doctorat; 

• organizarea masteratului de cercetare şi a doctoratului la nivelul unor şcoli doctorale cu 
atribuţii precise, ce vor fi specificate în conformitate cu normele europene şi cu 
reglementările legale în vigoare; 

• susţinerea instituţională şi financiară a cadrelor didactice pentru realizarea indicatorilor de 
abilitare şi creşterea potenţialului şcolilor doctorale; 

• reorganizarea departamentului de învăţământ la distanţă cu scopul de a spori atractivitatea 
acestei forme de studiu şi de a creşte semnificativ numărul de studenţi; 

• organizarea unui învăţământ specializat pentru educaţia continuă, stabilirea clară a misiunii 
şi a modului de funcţionare; 

• înfiinţarea de module, specializări şi masterate noi în limbile franceză şi engleză pentru 
echilibrarea schimbului de studenţi şi profesori şi asumarea, de către cadrele didactice, a 
responsabilităţii de a participa la internaţionalizarea activităţii didactice.  

       Toate aceste obiective vor fi detailate anual în Planurile operaţionale care vor specifica 
termenele de implementare, resursele financiare şi umane necesare şi modul de îndeplinire a 
sarcinilor, responsabilităţile personale la nivelul conducerii (consiliu de administra ţie, decanate, 
departamente) şi a prorectorilor responsabili cu educaţia şi  cel cu calitatea şi resursele umane. 
Prorectorii de resort vor colabora în acest sens cu Comisia profesionala a Senatului universitar. 
 

Obiective privind activitatea de cercetare 
 

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice va continua să constituie un obiectiv prioritar pentru a putea 
asigura şi în continuare statutul privilegiat pe care îl are universitatea în urma evaluării naţionale a 
cercetării, la care majoritatea domeniilor de cercetare au fost clasate ca fiind cele mai performante. În 
aceste condiţii, strategiile privind obiectivele activităţii de cercetare vor fi configurate în acord cu 
priorităţile actuale ale planului naţional şi european. Strategia cercetării prefigurează modalităţile de 
contribuţie a cercetării şi producţiei ştiinţifice la dezvoltarea universităţii, precum şi modul de 
implicare şi de valorificare a rezultatelor în procesul educativ, în procesul de inovare şi dezvoltare de 
resurse. Se are in vedere creşterea semnificativă a prestigiul instituţiei in contextul în care majoritatea 
clasamentelor internaţionale nu mai cuantifică universităţile după numărul de studenţi, de absolvenţi 
sau de cursuri elaborate, ci în funcţie de rezultatele cercetării ştiinţifice şi a inovării tehnologice.  
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Definirea prestigiului unei universităţi pornind de la rezultatele cercetării – concretizate în 
numărul de personalităţi recunoscute, în publicaţii ISI, inovaţii, invenţii şi citări în baze internaţionale 
de date - deşi constituie, probabil, una dintre principalele frustrări a cadrelor noastre didactice, 
considerăm că va trebui conştientizat că este singura şansă de succes real in actuala conjunctură iar 
implementarea rapidă a noului mecanism de evaluare şi adaptarea lui la specificul instituţiei va necesita 
mobilizarea energiilor pe noile coordonate ale activităţii academice, şi nu respingerea unui sistem de 
valori care guvernează deja ierarhia universităţilor europene.  
  Pentru o cât mai bună poziţionare a universităţii în aceste clasamente – ce vor atrage, implicit, 
studenţi şi cercetători valoroşi, parteneri naţionali şi cooperări internaţionale – se are în vedere 
implementarea unor măsuri generatoare de noi resurse umane şi financiare, menite să asigure, şi în 
acest domeniu, excelenţa instituţională. Dintre obiectivele principale le punctăm doar pe cele mai 
relevante: 

• valorificarea potenţialului de cercetare, inovare şi producţie ştiinţifică datorat resursei umane şi 
dotărilor moderne existente la Institutul de Ştiinţele Vieţii şi la restul centrelor de cercetare; 

• înfiinţarea de noi institute şi centre de cercetare performante;  
• evaluarea centrelor de cercetare de către ANCS; 
• finalizarea acreditării laboratoarelor existente, precum şi ini ţierea unor noi acreditări de 

laboratoare şi proceduri de furnizare de servicii pentru cercetare şi agenţi economici; 
• creşterea eficienţei Departamentului de Cercetare şi Inovare prin dotarea şi suplimentarea 

personalului de specialitate pentru reducerea birocraţiei şi creşterea serviciilor destinate 
cercetării; 

• promovarea fermelor didactice de la Cojocna şi Jucu ca ferme pilot de excelenţă şi integrarea 
lor în procesul de cercetare, studiu şi practică a studenţilor;  

• integrarea Staţiunii de Cercetări Horticole Cluj în structura universităţii  
• colaborarea cu alte staţiuni de cercetare din regiune, în special cu Staţiunea de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă Turda.  
      În afara acestor măsuri ce susţin cercetarea prin mobilizarea unor resurse financiare importante, 
amintim şi alte obiective, curente, ce urmăresc dezvoltarea domeniului: 

• menţinerea unui ritm crescut de ofertare de proiecte cu şanse reale de validare în competiţiile 
naţionale;  

• iniţierea de noi proiecte de cercetare – interdisciplinare şi în parteneriat – pentru valorificarea 
expertizei şi dotărilor existente pe plan naţional şi european; 

• utilizarea experţilor universităţii în efectuarea unor evaluări interne ale proiectelor de cercetare 
(înainte de predare), în vederea creşterii competitivităţii şi calităţii proiectelor depuse;  

• implicarea masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare şi în cea publicistică, şi 
susţinerea lor, în vederea aplicării pentru proiecte şi burse individuale; 

• extinderea facilităţilor din cercetare la nivelul serviciilor către comunitate şi agenţi economici şi 
contractarea de tematici de cercetare la cererea beneficiarilor; 

• obligativitatea valorificării rezultatelor cercetării prin publicaţii în reviste bine cotate, indexate 
în baze de date internaţionale prestigioase (în special ISI, Scopus etc.), sau în reviste evaluate şi 
recunoscute naţional; 

• finalizarea cercetărilor aplicative prin depunerea de dosare pentru invenţii, inovaţii sau transfer 
tehnologic; 
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• implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice, cercetători şi doctoranzi în activitatea 
de evaluare a proiectelor şi înscrierea lor în registrul naţional al evaluatorilor; 

• creşterea numărului de doctoranzi, a numărului de masteranzi şi de studenţi care desfăşoară 
activităţi de cercetare în cadrul programelor contractate de cadrele didactice; 

• susţinerea financiară a unor posturi de cercetare pe o perioadă determinată sau nedeterminată; 

• susţinerea financiară a unor proiecte de cercetare prioritare sau în cofinanţare; 
• creşterea numărului de participări a membrilor universităţii la activitatea asociaţiilor 

profesionale din ţară, inclusiv ca membrii ai ASAS şi/sau Academiei Române;  
•  susţinerea de conferinţe publice în beneficiul comunităţii; 
• creşterea impactului cercetării asupra procesului de învăţământ prin integrarea rezultatelor în 

cursuri şi aplicaţii de laborator; 
• implicarea cadrelor didactice în structurile europene de experţi evaluatori şi borduri ştiinţifice; 
• creşterea vizibilităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor prin participarea la activităţile şi în 

structura unor asociaţii, academii, organizaţii internaţionale cu prestigiu ştiinţific recunoscut. 
 

Activitatea de cercetare finanţată va trebui confirmată în viitor obligatoriu prin publicaţii 
ştiinţifice care să demonstreze creativitatea şi inovarea programelor de cercetare desfăşurate. Este 
esenţial, în actuala competiţie naţională şi internaţională, ca majoritatea lucrărilor ştiinţifice să fie 
publicate în reviste prestigioase, cu factor cât mai mare de impact şi scor relativ de influenţă, iar 
originalitatea şi vizibilitatea cercetărilor efectuate să fie ilustrate prin citaţii în reviste indexate în ISI 
Web of Science. 

Având în vedere că în evaluările şi clasificările actuale, personale, de grup sau instituţionale, 
producţia ştiinţifică are o cotaţie de peste 50% din scoruri, orientarea spre îndeplinirea acestor cerinţe 
devine obligatorie pentru toţi membrii comunităţii. Menţionăm că inclusiv sistemul de finanţare actual, 
la nivel de universitate sau program de studiu, se face în funcţie de acest criteriu prioritar. 

 Pentru creşterea permanentă a producţiei ştiinţifice de calitate, obiectivele universităţii vor 
trebui orientate spre: 

• creşterea permanentă a numărului publicaţiilor ISI cu factor de impact şi scor de influenţă; 
• susţinerea financiară a cadrelor didactice în vederea publicării de articole ISI cu factor de impact 
şi influenţă, pentru realizarea condiţiilor de eligibilitate la programele de Idei şi Parteneriate; 

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

• organizarea anuală a Simpozionului internaţional Perspective ale agriculturii mileniului trei şi 
creşterea vizibilităţii internaţionale a celor patru Buletine  

• creşterea vizibilităţii şi a factorului de impact la peste 0,5 la principala revistă publicată de 
universitate, „Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca” ; 

• creşterea fondului de carte străină a Bibliotecii şi  înfiinţarea unei biblioteci electronice; 
• încurajarea cadrelor didactice care au publicaţii valoroase pentru depunerea candidaturii în 

vederea obţinerii de premii şi distincţii (CNCSIS, ASAS, Academie etc.). 
Toate aceste obiective vor fi detailate anual în Planurile operaţionale unde vor fi specificate 

termenele de implementare, responsabilităţile personale la nivelul conducerii (Consiliu de 
administraţie, decanate, departamente), resursele financiare şi umane necesare şi modul de 
îndeplinire a sarcinilor de către compartimentele responsabile cu cercetarea ştiin ţifica şi cel cu 
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calitatea şi resursele umane. Prorectorii de resort vor colabora în acest sens cu Comisia de 
cercetare a Senatului universitar. 

 
Obiective privind baza materială 
 

Universitatea noastră are datoria de a-şi asigura pe viitor o infrastructură modernă şi diversificată 
care să deservească misiunea şi strategia asumată şi care să permită o mai bună valorificare a 
competenţelor cadrelor didactice şi cercetătorilor, precum şi o mai bună instruire a studenţilor. Se are 
în vedere şi creşterea confortului comunităţii academice prin asigurarea de noi servicii în campusul 
universitar, inclusiv pentru membrii familiilor personalului instituţiei. Dintre principalele obiective 
avute în vedere, amintim: 

• finalizarea şi darea în funcţiune a noului Institut pentru Cercetări Horticole Avansate al 
Transilvaniei (ICHAT); 

• finalizarea proiectării noului Institut de Nutriţie şi Patologie pentru animale mari INP şi 
lansarea proiectului de infrastructură; 

• finalizarea şi darea în funcţiune a Biobazei didactice şi de cercetare pentru zootehnie; 
• înfiinţarea Institutului de Cercetări Agricole în cooperare cu SCDA Turda; 

• continuarea investiţiilor la Centrul didactic şi de cercetare TPPA şi înfiinţata Facultăţii de 
Ştiinţa şi tehnologia alimentelor; 

• integrarea bazei materiale a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj în 
infrastructura universităţii şi reabilitarea ei ca centru de excelenţă didactică şi experimentală;  

• lansarea proiectului de infrastructură privind Incubatorul de afaceri agricole în asociere cu 
Universitatea Maryland, în locaţia Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj; 

• iniţierea proiectului Centrul didactic Someşul Cald, destinat activităţilor didactice şi de 
cercetare în domeniul silviculturii, cinegeticii şi montanologiei, situat în Someşul Cald; 

• darea în funcţiune a căminului Agronomia II; 

• finalizarea construcţiei Bibliotecii centrale universitare; 
• reorganizarea Centrului de învăţământ la distanţă şi educaţie continuă; 

• darea în funcţiune a Clubului cadrelor didactice; 
• darea în funcţiune a restaurantului de incintă a universităţii; 
• darea în funcţiune a grădiniţei Agronomia; 

• iniţierea proiectării parcului expoziţional Dealul Craiului;  
• organizarea Muzeului universitar; 

• optimizarea surselor de energie electrică prin cogenerare din campusului USAMV. 
Realizarea acestor obiective ambiţioase va depinde desigur de nivelul finanţării obţinute dar ele 

sunt astfel structurate pentru a permite universităţii să deţină pe termen lung unul dintre cele mai bine 
dotate şi complexe campusuri din ţară şi să aibă asigurate toate facilităţile necesare obţinerii de 
performanţe ştiinţifice şi educaţionale la nivelul excelenţei europene. Se are în vedere ca toate aceste 
obiective să fie realizate cu resurse financiare bugetare, din veniturile atrase de universitate, din 
proiecte dedicate, astfel ca bugetele necesare retribuirii personalului universităţii să nu fie afectate.  

Obiective de infrastructură vor fi detailate anual în Planurile operaţionale unde vor fi 
specificate termenele de implementare, resursele financiare necesare, responsabilităţile personale 
la nivelul conducerii (consiliu de administraţie), şi modul de îndeplinire a sarcinilor de către 
compartimentele responsabile cu dezvoltarea instituţională şi administrarea universităţii. 
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Prorectorul de resort şi directorul general administrativ vor colabora în acest sens cu Comisia 
administrativa şi de patrimoniu a Senatului universitar. 

 
Obiective privind resursa umană 
 

Obiectivul central al dezvoltării viitoare a universităţii trebuie focalizat în direcţia asigurării 
resursei umane de calitate şi recompensarea ei în funcţie de performanţa realizată. Din perspectiva 
societăţii cunoaşterii, în care urmează să ne dezvoltăm, devine evident că prezentul şi viitorul unei 
universităţi depind în mod decisiv de calitatea resursei umane pe care instituţia reuşeşte să o selecteze, 
să o formeze, să o cultive şi să o onoreze. Pentru aceasta, considerăm că implementarea culturii  
calităţii în domeniul resursei umane trebuie continuată în universitate prin: 

• întocmirea unui plan descentralizat (pe patru ani)  privind evoluţia şi parametrii calitativi ai 
resursei umane, începând de la nivelul departamentelor, care devin astfel principalele centre de 
identificare, selecţie, formare, validare şi valorizare a resursei umane;  

• creşterea exigenţei în recrutarea de doctoranzi şi tineri asistenţi care să facă faţă noilor cerinţe şi 
obiective strategice ale universităţii privind excelenţa, performanţa şi vizibilitatea;  

• susţinerea cadrelor didactice în realizarea noilor parametri calitativi ceruţi de indicatorii de 
abilitare şi pentru avansarea lor la gradele didactice superioare; 

• creşterea numărului şi a calificării personalului administrativ şi recompensarea financiară a 
persoanelor cu contribuţii semnificative la reuşitele financiare ale instituţiei;  

• întreţinerea unui climat de muncă şi de studiu bazat  pe recunoaşterea valorii individuale şi de 
grup, pe respectul reciproc, precum şi pe respectul pentru colectivitate şi instituţie; 

• iniţierea demersurilor la Ministerul Muncii pentru includerea în Codul ocupaţiilor din România 
COR a ocupaţiilor de consultant agricol şi biotehnolog care lipsesc în prezent. 

Toate aceste obiective vor fi detailate anual în Planurile operaţionale unde vor fi specificate 
termenele de implementare, resursele financiare şi umane necesare, responsabilităţile personale 
la nivelul conducerii (consiliu de administraţie, decanate, departamente) şi modul de îndeplinire 
a sarcinilor de către compartimentele responsabile cu invatământul, cercetarea ştiin ţifica şi cel 
cu calitatea şi resursele umane. Prorectorii de resort vor colabora în acest sens cu Comisia 
didactica şi învăţământ şi cu Comisia de cercetare a Senatului universitar. 

 
Obiective privind performan ţele şi vizibilitatea interna ţională 

 

Creşterea vizibilităţii internaţionale va fi un obiectiv permanent, iar poziţia noastră actuală va 
facilita acest demers, întrucât relaţiile instituţionale actuale, sau cele la nivelul structurilor 
organizaţionale, ne asigură deja o largă accesibilitate în peste 40 universităţi cu care am semnat 
contracte bilaterale. De asemenea, suntem  membri activi, vicepreşedinţi, sau în conducerea  a 
numeroase organisme internaţionale în care activitatea noastră şi prestigiul dobândit sunt larg 
cunoscute. Relaţiile personale deja stabilite cu numeroşi rectori şi preşedinţi şi faptul că posed abilităţi 
de conversaţie în patru limbi, a constituit permanent un avantaj în realizarea obiectivelor de creştere a 
vizibilit ăţii internaţionale a universităţii noastre. Este un fapt incontestabil că deţinem în prezent un 
avantaj care ne poate asigura consolidarea relaţiilor existente şi dezvoltarea de noi relaţii avantajoase. 

Amintim doar reuniunile deja planificate pentru anul viitor, la nivelul Consorţiului european 
CASSE, care va grupa peste 30 universităţi europene, sau reuniunea ştiinţifică mondială din domeniul 
parazitologiei, care va grupa la Cluj peste 800 specialişti din toată lumea. Ne propunem, de asemenea, 
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pentru creşterea vizibilităţii ştiinţifice a universităţii, să reorganizăm simpozionul nostru internaţional 
astfel ca să avem în viitor minimum 20% din participanţi specialişti de seamă din străinătate.  

Creşterea vizibilităţii internaţionale va fi orientată şi în direcţia unei mai active implicări în 
domeniul învăţământului european, prin creşterea atractivităţii studiilor în extensia noastră din Viterbo, 
Italia, dar şi prin creşterea numărului de studenţi străini la studiu. Considerăm că studenţii străini, 
alături de profesorii noştri şi cei invitaţi din străinătate, pot deveni în viitor cei mai buni ambasadori ai 
performanţei şi vizibilit ăţii internaţionale şi, de aceea, aceste activităţi vor fi susţinute prin programe 
speciale.  

Obiective privind relaţiile internaţionale vor fi detailate anual în Planurile de acţiune unde 
vor fi specificate termenele de implementare, resursele financiare şi umane necesare, 
responsabilităţile personale la nivelul conducerii (consiliu de administra ţie, decanate) şi modul 
de îndeplinire a sarcinilor de către compartimentele responsabile cu relaţiile internaţionale. 
Prorectorul cu relaţiile internaţionale va colabora în acest sens cu Comisia de relaţii 
internaţionale a Senatului universitar. 
 

Obiective privind relaţiile cu studenţii şi activităţile sociale 
 

Unul dintre elementele care definesc evoluţia universităţilor româneşti în ultimii ani este şi noul 
parteneriat cu studenţii în construcţia academică, fapt precizat de noua Lege a Educaţiei, care consideră 
studentul ca fiind un  membru egal al comunităţii academice, atât în raport cu educatorii lui, cât şi în 
raport cu ceilalţi studenţi. 

Recunoaşterea în strategia universităţii a respectării principiilor stipulate în Carta universitară, 
de promovare a învăţământului centrat pe student, deschide calea unui parteneriat profesor-student ca 
element definitoriu pentru obţinerea performanţelor propuse. Această viziune, înţeleasă corect de ambii 
parteneri, poate duce la un dialog substanţial şi productiv. În această perspectivă, se impun următoarele 
cerinţe: 

• definirea ca student a tuturor categoriilor de tineri care studiază în universitate, indiferent dacă  
sunt la ciclul de licenţă, master, doctorat sau postdoctorat; 

• grijă pentru nediscriminarea studenţilor, indiferent de categoriile menţionate, sau dacă fac parte 
sau nu din structurile unor organizaţii studenţeşti; 

• promovarea în continuare a unor raporturi de dialog deschis şi constructiv atât cu reprezentanţii 
studenţilor din Senatul universitar şi Consiliile facultăţilor, precum şi cu organizaţiile studenţeşti din 
universitate; 

• creşterea standardelor de calitate în domeniul educaţional prin participarea activă a studenţilor 
în evaluarea cadrelor didactice, la toate ciclurile de studiu şi utilizarea efectivă a evaluării la corectarea 
deficienţelor semnalate; 

• implementarea sistemului de tutoriat şi mentoring pentru identificarea şi soluţionarea 
problemelor reale ale studenţilor; 

• identificarea şi soluţionarea problemelor profesionale şi financiare care duc la creşterea 
abandonului şcolar pe parcursul anilor de studiu; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi masă şi susţinerea fermă a disciplinei în administrarea şi 
funcţionarea căminelor; 

• implementarea viitorului Cod al drepturilor şi obligaţiilor studenţeşti şi monitorizarea 
respectării prevederilor sale; 

• instituirea unei sesiuni anuale speciale ale Consiliului de administraţie dedicată problemelor 
studenţeşti; 
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• susţinerea activităţilor organizate de studenţi în baza unor programe comune pentru promovarea 
valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, sociale, sportive sau umanitare; 

• reconstrucţia relaţiei de încredere reciprocă între cadre didactice şi studenţi, promovarea 
respectului reciproc, a cultului pentru valori, a dialogului şi a parteneriatului real. 

Se are în vedere continuarea dialogului cu partenerii sociali ai universităţii şi stabilirea unor  
programe sociale concrete precum şi semnarea unui nou Contract colectiv de muncă cu Sindicatul 
USAMV Cluj-Napoca. 

Toate aceste obiective vor fi detailate anual în Planurile operaţionale unde vor fi 
specificate termenele de implementare, resursele financiare şi umane necesare, responsabilităţile 
personale la nivelul conducerii (Consiliul de administraţie, decanate) şi modul de îndeplinire a 
sarcinilor de către compartimentele responsabile cu problemele sociale si studenţeşti şi cel 
administrativ. Prorectorul cu problemele sociale şi studenţeşti şi directorul general administrativ 
vor colabora în acest sens cu Comisia cu probleme sociale şi studenţeşti a Senatului universitar. 

 
 

La ora actuală, universitatea noastră este considerată lider naţional în unele din domeniile 
educaţiei şi învăţământului, performanţele fiind confirmate de poziţiile ocupate în clasamentele 
MECTS sau în ierarhizarea programelor de studiu, a cercetării ştiinţifice sau a managementul 
instituţional. Prezentul Contract managerial şi-a propus să valorifice experienţa managerială acumulată, 
intenţia fiind aceea de a perpetua realizările de până acum, de a le extinde şi de a le adecva noilor 
cerinţe ale învăţământului superior european. Menţionăm că toate resursele necesare îndeplinirii 
obiectivelor stabilite în acest plan managerial pentru perioada 2012-2015 vor se estimează obţinerea a 
unor bugete sustenabile conforme necesităţilor de dezvoltare a universităţii. Au fost evaluate si riscurile 
inerente unei perioade de profunda criza economica si instabilitate financiara fiind întocmite planuri 
care sa facă fata unor situaţii neaşteptate.   

 
Prezenta anexa la Contractul managerial reprezintă adaptarea Proiectului managerial pentru 

perioada 2012-2015 propus, si în baza căruia a fost ales, de către rectorul USAMV Cluj-Napoca. S-a 
dorit precizarea responsabilităţilor ce revin Consiliului de administraţie, decanatelor (decani, 
prodecani) şi directorilor de departamente, din structura de conducere a universităţii şi Comisiile 
Senatului universitar ca for deliberativ al USAMV Cluj-Napoca.  
  
 Obiectivele asumate şi indicatorii de performanţă pot fi modificate de comun acord între 
Rectorul universităţii şi Senatul universitar, în cazuri temeinic justificate, în scopul adaptării lor la 
evoluţia conjuncturală, cu respectarea legii. 

Nici una dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea la timp şi în mod 
corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţii sale asumate în obiectivele sus menţionate, 
dacă neîndeplinirea în cauză a fost prilejuită de un eveniment sau situaţie imprevizibilă la data 
încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă.  

Realizarea anuală a obiectivelor din prezentul contract urmează a fi detailată de către Consiliul 
de administraţie al universităţii şi supusă spre aprobare Senatului universitar. 

Părţile se declară de acord cu toate clauzele sus menţionate. 
Încheiat  în două exemplare pentru fiecare parte azi 26 ianuarie 2012. 

           

PREŞEDINTE SENAT                                                                                RECTOR 


