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RC 29
REGULAMENTUL
CENTRULUI DE CONSULTANŢĂ
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art.1 Centrul de Consultanţă funcţionează potrivit Legii 1/2011, a Cartei universitare, a prezentului
regulament de organizare şi funcţionare şi a reglementărilor legale în vigoare.
Art.2 Centrul de consultanţă este o structură aflată în subordinea Prorectorului cu probleme sociale şi
studenţeşti şi funcţionează după un regulament propriu
(1) Directorul centrului de consultantă este numit de Prorectorul susmenţionat şi îşi numeşte câte un
responsabil pentru fiecare facultate.
(2) Centrul de consultanţă este implicat în activităţile de servicii oferite în domeniul specific universităţii
oferită fermierilor, specialiştilor, firmelor, asociaţiilor şi publicului din ţară şi străinătate.
(3) Ofertele de consultantă trebuie făcute publice, iar centrul are sarcina de a identifica şi publica lista
specialiştilor universităţii care oferă servicii de consultanţă.
(4) Ofertele de consultantă sunt atribuite de conducerea Centrului de Consultanţă pe baza serviciilor
propuse de colectivele de cercetare şi pe baza competenţelor acestora. După atribuirea lor colectivelor de
cercetare, acestea îşi vor asuma răspunderea pentru calitatea serviciilor oferite, neimplicând universitatea
în eventualele litigii.
(5) Centrul de consultanţă prezintă anual un raport Consiliului de Administraţie privind activitatea
desfăşurată şi propunerile pentru anul următor.
(6) Activitatea de consultantă este o prioritate în strategia universităţii pentru creşterea vizibilităţii pe plan
naţional şi internaţional, în domeniul ştiinţific, didactic şi al serviciilor.
Art.3 Centrul de consultanta are ca obiective generale:
(1) Activităţi de educaţie,
(2) Instruire, consultanta,
(3) Extensie şi formare profesionala pentru utilizarea eficienta a resurselor
(4) Activităţi de organizare şi servicii oferite
Art.4 Activităţi specifice
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a cunoscut mari transformări
determinate de perfecţionarea continua care a facilitat îmbunătăţirea performanţelor manageriale şi
educaţionale. Dotările cu tehnică de vârf şi utilaje moderne permit ca universitatea să poată oferi
consultanta şi diferite servicii in multiple domenii de activitate. În funcţie de nevoile şi cerinţele
beneficiarilor, universitatea prin cele patru facultăţi oferă potenţialilor săi clienţi posibilitatea de a lua
decizii corecte şi prompte punând la dispoziţia acestora o oferta complexa de servicii şi consultanta,
cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări,
administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural, studii
privind dezvoltarea socio-economică a mediului rural.
Importanta consultantei agricole rezulta din faptul ca aceasta asigură:
- furnizarea de date şi informaţii producătorilor agricoli;
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-

furnizarea de sfaturi şi soluţii de rezolvare a problemelor cu care se confruntă agricultorii;
transferarea rezultatelor cercetării ştiinţifice de la nivelul unităţilor de cercetare şi de învăţământ
superior către producătorii agricoli, consultanţa agricolă reprezentând veriga de legătură dintre
cercetare/învăţământ superior şi producătorii agricoli;
transferarea noilor tehnologii de producţie către producătorii agricoli;

ART.4 Centre şi servicii de consultanta oferite de USAMV CLUJ-NAPOCA (anexa 1)
Art.5. Activitatea de consultanta şi servicii se desfăşoară pe baza unui contract de prestări încheiat între
furnizorul şi beneficiarul de servicii (anexa 2).
ART.6 Reglementări finale
(1) Regulamentul de consultanta poate fi modificat la cererea prorectorului de resort, in conformitate cu
legislatia in vigoare, cu aprobarea Senatului USAMVCN.
(2) Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 29.01.2013.

RECTOR,
Prof.dr. Doru Pamfil

Vizat Oficiul juridic,
Viorel Apostu
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Anexa 1
Facultatea de Agricultura
Centrul de
Consultanta
Agrochimie
Agrochimie
Agrotehnica

Servicii de consultanta oferite

Responsabili

Controlul stării de fertilitate a solului prin analize sol- Prof. dr. Marilena
plantă-îngrăşămînt;
Marghitas,

Date contact
marghitasm@yahoo.
com

Principii de fertilizare la plantele agricole şi horticole
Prof. dr. Marilena
pentru optimizarea agrochimică a sistemului sol-plantă. Marghitas,

marghitasm@yahoo.com

Combaterea buruienilor din culturile agricole:
Recunoaşterea buruienilor;
Stabilirea gradului de îmburuienare în culturile
agricole;
Alegerea corectă a metodelor de combatere a
buruienilor şi a momentelor de intervenţie în culturi;
Alegerea corectă a erbicidelor în funcţie de cultură şi
speciile dominante de buruieni;
Recomandări privind tehnica de aplicare corectă a
erbicidelor;
Stabilirea fitotoxicităţii erbicidelor la culturile
agricole sau alte specii, în afară de buruienile la care
este dorită aceasta;
Elaborarea de strategii de combatere a buruienilor
alternative, în funcţie de profilul culturii
(convenţională sau organică), de starea de
îmburuienare şi posibilităţile financiare ale
fermierului.
Asolamente:
Stabilirea elementelor necesare pentru înfiinţarea
unui asolament (de camp, furajer, legumicol, sau
mixt):
Suprafaţă agricolă disponibilă,
Configuraţia reliefului,
Soluri,
Structura fermei şi profilul acesteia,
Aspect economice şi sociale ale zonei de existentă a
fermei,
Culturi dorite de fermier corelate cu pretabilitatea
zonei,
Istoricul exploatării suprafeţei respective, etc.
Recomandări privind organizarea teritoriului şi
împărţirea terenului agricol pe sole;
Stabilirea rotaţiilor rationale adaptate condiţiilor
specifice zonei (rotaţii pentru asolamente de camp,
legumicole, furajere, mixte sau antierozionale);

Prof. Ileana Bogdan

Prof. Ileana Bogdan

<ileana2105@yahoo.com>;

Prof. Ileana Bogdan

Prof. Ileana Bogdan
<ileana2105@yahoo.com>;

Prof. Ileana Bogdan

Agrotehnica diferentiata
Stabilirea factorilor limitativi pentru producţia
agricolă din zona de interes a fermierului sau
investitorului,
Stabilirea factorilor favorabili pentru agricultură
(culturi de camp, legume, plantaţii pomi-viticole,
ferme zootehnice, etc) şi corelarea acestora cu dorinţa
fermierului;
Elaborarea de tehnologii complexe pentru fiecare caz Prof. Ileana Bogdan
specific (inclusive tehnologii neconvenţionale).
Prelucrări statistice de date (date de laborator,
date experimentale, date de pe fluxul tehnologic,
date pentru raportări statistice sau ştiinţifice, sau
Prof. Ileana Bogdan
administrativ-economice) prin:
ANOVA simplă, dublă sau multiplă;
Verificarea seriilor de date sub aspectul valorilor
aberante şi a formei distributiei;
Teste statistice de verificare a uniformităţii loturilor
sau seriilor de analize: testul “t”, “z”, “F’, etc;

Prof. Ileana Bogdan
<ileana2105@yahoo.com>;

Prof. Ileana Bogdan
<ileana2105@yahoo.com>;
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Centrul de
Cercetare: Sisteme
Minime si
Tehnologii Agricole
Durabile,
http://www.usamvcl
uj.ro/SMDT/index.h
tm

Stabilirea conformităţii loturilor analizate cu
normativele în vigoare, sub aspectul unuia sau mai
multor parametri de evaluare calitativă sau
cantitativă
Agrotehnica si Tehnologii Durabile:
Utilizarea eficientă a factorilor de vegetaţie în
sectorul vegetal (producţia STAS, kg/ha - evaluare,
căntărire; prelucrarea statistică a datelor - analiza
varianţei, testul Duncan, corelaţii şi regresii;
caracteristicile de productivitate - măsurători
specifice; puritatea seminţelor - gravimetric şi
numeric; masa a 1000 seminţe - MMB – relativă şi
absolută; masa hectolitrică - metoda balanţelor
hectolitrice sau samovare; germinaţia - energia
germinativă şi facultatea germinativă – vase de
germinaţie; cold - testul seminţelor de porumb aprecierea germenilor; umiditatea seminţelor - metoda
gravimetrică, metoda electrometrică; calculul seminţei
utile; cantitatea de sămânţă la hectar).
Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a plantelor şi
utilizarea Codului de bune practici agricole si de
mediu (structura solului - rezistenţă hidrică, rezistenţă
mecanică; umiditatea solului - metode directe gravimetrica, metode indirecte – electrometric,
tensiometric, reflectometric; regimul apei în sol rezerva de apă a solului, bilanţul apei din sol,
evapotranspiraţia; indicatori climatici - indicele de
ariditate Pálfai, indicele climatic Domuţa, indicele de
ariditate De Martonne, indicele de ariditate Lang,
coeficientul de nesaturaţie Meyer, indexul
standardizat al precipitaţiilor; indicii hidrofizici coeficientul de higroscopicitate, coeficientul de
ofilire, capacitatea pentru apă în câmp, capacitatea
capilară, capacitatea totală a solului pentru apă,
intervalul optim de umiditate pentru plante şi pentru
lucrarea solului; mişcarea apei în sol – infiltraţia,
filtraţia, asccensiunea capilară; indicii fizici rezistenţa la penetrare, densitatea aparentă,
porozitatea capilară, porozitatea necapilară,
porozitatea totală, gradul de tasare, rezistenţa
specifica la arat, indicele agrofizic al solului; indicii
calitativi la lucrările solului - bonitarea lucrărilor
solului; evaluarea pretabilităţii terenurilor - bonitarea
terenurilor; rezerva de seminţe de buruieni din sol).
Determinarea gradului de imburuienare si cartarea
buruienilor (metoda numerica si cantitativ gravimetrica).
Elaborarea strategiilor de combatere a buruienilor şi
folosirea erbicidelor. Organizarea asolamentelor şi a
teritoriului agricol.
Pedologie:
Identificarea si caracterizarea profilului de sol
(carateristicile morfologice ale profilului de sol –
SRTS 2003; recoltarea probelor de sol - metode
specifice, MESP – 1978; indicii agrochimici - pH-ul
solului, humusul, azotul (nitraţi), fosforul, potasiul).
Indicii durabilităţii tehnologiilor (capacitatea de
rezilienţă a solului, indicele agriculturii durabile Lal).
Mecanizare:
Îmbunătăţirea şi perfecţionarea tehnologiilor
durabile de cultivare a plantelor (marja brută - calcul
economic; eficienţă energetică - bilanţ energetic;
consumul de combustibil - metoda volumetrică).
Formarea agregatelor agricole în tehnologiile
durabile.
Agregate complexe şi utilizarea lor ratională.
Intreţinerea tractoarelor şi maşinilor agricole.

Prof. dr. Rusu
Teodor

Prof. Rusu Teodor

Prof. dr. Pacurar
Ioan

ioanpacurarcj@yahoo.com

Prof. dr. Drocas
Ioan

rusuteodor23@yahoo.com

drocas_i@yahoo.fr
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Entomologie

Fiziologie

Fitopatologie

Tehnologii agricole

Tehnologii agricole

Ingineria şi
Protectia mediului

Controlul şi
expertiza
produselor
alimentare

Diagnoză a complexului de dăunători din ecosistemele
agricole

Prof. dr. Oltean
Ion

ioltean@usamvcluj.ro

Stabiliri de strategii de combatere a dăunătorilor

Prof. dr. Oltean
Ion

Prof. dr. Oltean Ion

Conf. dr. Gâdea
Ştefania
Şef. lucr. dr.Vâtcă
Sorin

stefigadea@yahoo.com

Carenţe şi menifestări ale proceselor fiziologice la
plantele de cultură

Diagnoza complexului de boli la plantele horticole şi
strategia de combatere

Prof. dr. Puia
Carmen

Soluţii de bioremediere a solurilor poluate cu
hidrocarburi

Prof. dr. Puia
Carmen

Diagnoza de fungi toxigenici (generatori de
micotoxine) la seminţe pentru consum

Prof. dr. Puia
Carmen

Tehnologii de cultivare a plantelor medicinale

Prof. dr. Duda
Marcel

Producere de sămânţă la plantele medicinale

Prof. dr. Duda
Marcel

Tehnologii de cultivare la culturi de câmp

Prof. dr. Duda
Marcel

Tehnica condiţionării şi păstrării produselor agricole

Prof. dr. Duda
Marcel

Tehnologia cultivării hameiului

Prof. dr. Duda
Marcel

sorinv@usamvcluj.ro

Prof. dr. Puia Carmen
crmm15@yahoo.com

Prof. dr. Duda Marcel
mmduda88@yahoo.com

Producerea , certificarea şi controlul calităţii
seminţelor

Prof. dr. Morar
Gavrilă

Prof. Morar Gavrila

Tehnologii de cultivare a cartofului pentru sămânţă şi
consum

Prof. dr. Morar
Gavrilă

Consultanţă în domeniul calităţii aerului

Prof.dr. Ioan
Oroian

Prof.dr. Ioan Oroian
neluoroian@yahoo.fr

Consultanţă în domeniul calităţii apei

Conf.Tania
Mihaiescu

tmihaiescu@yahoo.com;

Consultanţă în controlul calităţii şi siguranţa
alimentelor

Prof. dr. Tofană
Maria

Consultanta in controlul calitatii materiilor prime
folosite in industria alimentara

Prof. Dr. Sevastita
Muste
Sef lucr. Dr. Crina
Muresan

Consultanţă în controlul calităţii şi siguranţa
alimentelor

Asist. dr. Socaci
Sonia

Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
tofanam@yahoo.com
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
sevastita.muste@usamvcl
uj.ro
crinartn@yahoo.com
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
soniasocaci@gmail.com
Tel.: +40 264 596 384 in.
273

<gvmorar@yahoo.com>;
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Controlul şi
expertiza
produselor
alimentare

1. Alimente şi ingrediente funcţionale- obţinere şi
caracterizare (calitate-autenticitate)
2. Analiza avansată a compuşilor fitochimici (din
surse naturale şi produse procesate) cu implicaţii
biomedicale

Prof. dr. Socaciu
Carmen

Controlul şi
expertiza
produselor
alimentare

1. Analiza substanţelor biologic active din matrici
alimentare şi vegetale
Analiza apelor (potabile, de suprafaţă, reziduale)
2. Cromatografie de lichide (cromatografie de lichide
de înaltă performanţă, cromatografie pe coloană
deschisă, cromatografie pe strat subţire): dezvoltare
de metode, optimizări, interpretarea datelor analitice,
asistenţă tehnică de specialitate on-site
3. Chemometrie

Conf. dr. Muntean
Edward

Tehnologia
prelucrarii
produselor
alimentare

Consultanţă tehnică în tehnologia de fabricaţie a
produselor din carne

Şef lucrări dr.
Sălăgean ClaudiuDan, inginer
tehnolog industria
cărnii

Controlul şi
expertiza
produselor
alimentare

Nutrigenomică/Nutriproteomică
Toxicogenomică/Toxicoproteomică
Nutriţie şi Dietetică (Evaluarea Stării de Nutriţie)
Analiza Riscului Toxicologic a produselor alimentare
Tehnici moleculare aplicate în nutriţie
Evaluare in vitro şi in silico a compuşilor biologic
activi de origine animală, vegetală, bacteriană, virală,
fungică, etc.
Management proiecte (scriere proiecte naţionale,
internaţionale)
Consultanţă în domeniul produselor zaharoase şi a
industriei zahărului

Şef lucrări dr.
Ramona
Suharoschi

Controlul şi
expertiza
produselor
alimentare

Consultanţă în determinări fizico-chimice ale
alimentelor de origine animală

Asist. dr. ing.
Semeniuc Cristina

Controlul şi
expertiza
produselor
alimentare

Consultanţă în determinări microbiologice ale
alimentelor

Şef lucrări dr.
Rotar Ancuţa

Tehnologia
prelucrarii
produselor
alimentare

Consultanţă privind tehnologia malţului, berii,
vinului, băuturilor alcoolice distilate
Controlul băuturilor alcoolice
Consultanţă privind managementul siguranţei
alimentare
Proiectarea calităţii în industria alimentara

Şef lucrări dr.
Mudura Elena

Tehnologia
prelucrarii
produselor
alimentare

Conf. dr. Muntean
Edward

Conf. dr. ing.
Racolţa Emil

Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
Tel.: +40 264 595 825 +40
596 384 (5,6,7) in. 213
cproplanta@yahoo.com
csocaciudac@gmail.com
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
edimuntean@yahoo.com
Tel.: + 40 264 596 384 in.
213
Fax: + 40 264 593 792
URL:
www.emuntean.go.ro
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
Tel.: +40 745 977 455
salageancd@yahoo.com
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
laslora@yahoo.com
ramona.suharoschi@yaho
o.com
ramona.suharoschi@gmail
.com
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
emil_racolta@yahoo.com
Tel.:+4 0 720 600 657
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
cristinasemeniuc@yahoo.c
om
Tel: +40 264 596 384 in
219
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
a_m_rotar@yahoo.com
Tel: +40 264 596 384
Facultatea de Agricultură
400372 Cluj-Napoca,
România
str. Mănăştur 3-5
Tel: +40 264 425 575-in.
274
elenamudura@yahoo.com
emudura@usamvcluj.ro
http://usamvcluj.ro
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Facultatea de Horticultura
Tehnologii horticole

Tehnologii horticole in Legumicultura

Centru de consultanta domeniul Legumicultura

Tehnologii horticole in
Viticultura şi Oenologie
Centru de consultanta domeniul
Viticultura şi Oenologie

Tehnologia prelucrarii produselor horticole
Centrul de consultanta TPH Centre de consultanţă
Floricultură şi Peisagistică
Floricultură şi
Proiectare spaţii verzi
Peisagistică
Proiectare spaţii verzi PProiectare, amenajare şi intretinere spatii verzi,
terenuri degradate, terenuri in panta

Floricultura
si
Arboricultură
ornamentală

Floricultură şi
Arboricultură
ornamentală
Silvicultură

Administrarea
afacerilor

Sef centru Prof. dr. Al.
S Apahidean
Prof. dr. D.N.
Maniutiu
Prof. dr. Maria
Apahidean Conf. dr.
Rodica Sima

apahidean@usamvcluj.ro

Sef centru :
Prof. dr. Pop Nastasia
Prof. dr. Nastasia Pop Viticultura
Asist dr. C. Bunea Viticultura
Sef lucr.dr. Anca
Babes - Oenologie
Asist. drd. Micu Ioana
- Oenologie
Sef centru: Conf dr. V.
Lazar

Prof. Nastasia Pop

Conf. dr. Adelina
Dumitraş

Centre de consultanţă
Floricultură şi Peisagistică
P proiectare şi amenajare gradini suspendate şi
verticale (acoperisuri, terase, pereti verticali)

Conf. dr. Adelina
Dumitraş

Centre de consultanţă
Floricultură şi Peisagistică
Analiza urbana şi rurala şi interventii asupra
peisajului urban şi rural

Conf. dr. Adelina
Dumitraş

Recomandări privind utilizarea sortimentului
actual de plante ornamentale de interior şi exterior

Prof. dr. Maria Cantor

Tehnologii moderne de cultură a plantelor floricole Prof. dr. Maria Cantor
anuale, bienale şi perene (înfiinţare şi întreţinere)
Aplicarea tehnologiei de cultură a plantelor de
interior
Servicii de consultanţă privind floricultura în
sistem ecologic
Instruiri şi demonstraţii practice privind cultura
plantelor ornamentale de interior şi exterior

Prof. dr. Maria Cantor

Prof. dr. Maria Cantor

Împăduriri şi reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate

rResponsabil
Conf. univ. dr. Liviu
Holonec
Protecţia, combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurii Responsabil
Conf. dr. Ioan Taut
Plan de afaceri pentru infiintarea / dezvoltarea
afacerilor in domeniul rural (agricol, turism, afaceri
in mediul rural)
Consultanta economico-mangeriala pentru
obtinerea şi derularea proiectelor europene de
investitii şi dezvoltare
Dezvoltarea strategiilor complexe de marketing
pentru comercializarea produselor din mediul rural

Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,

Maria Apahidean
<mariapahidean@yahoo.fr>;

nastpop@yahoo.com
babesanca@yahoo.com;
Sef lucr.dr. Anca Babes -

Sef centru: Conf dr.
V. Lazar
vsl_lzr @yahoo.com
USAMV Cluj,
Mănăştur 3-5,
Disciplina de Proiectare
spaţii verzi
adelina.dumitras@yahoo.com
USAMV Cluj,
Mănăştur3-5,
Disciplina de Proiectare spaţii
verzi
adelina.dumitras@yahoo.com
USAMV
Mănăştur 3-5,
Disciplina de Proiectare spaţii
verzi
adelina.dumitras@yahoo.com
Disciplina de Floricultură
0751-293660
marcantor@yahoo.com
USAMV Cluj, Mănăştur 3-5,
Disciplina de Floricultură
0751-293660
marcantor@yahoo.com
USAMV Cluj, Mănăştur 3-5,
Disciplina de Floricultură
0751-293660
marcantor@yahoo.com
Disciplina de Floricultură
0751-293660
marcantor@yahoo.com
LIVIU HOLONEC
<lholonec@yahoo.com>;
taut_ioan@yahoo.com;
adresa mail
felixarion@gmail.com
adresa mail felixarion@gmail
.com
adresa mail
felixarion@gmail.com
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Dezvoltarea strategiilor complexe de dezvoltare
rurala şi regionala
Studii de impact privind activitatea economicofinanciara

Administrarea
afacerilor

Studii şi cercetari de piata in vederea derularii
activitatilor
Estimarea şi masurarea calitatatii serviciilor in
mediul rural
Estimarea şi masurarea valorii economice a zonelor
protejate publice
Instruiri in domeniul turismului, serviciilor,
managementului
Studii privind impactul social al activitatilor
economice din mediul rural
Servicii de consultanta privind incheierea
contractelor comerciale

Sociologie
Măsurători terestre
şi cadastru

Studii şi cercetări cu caracter sociologic privind
dezvoltarea socio-economica din mediul rural şi
analiza realităţilor satului românesc contemporan.
Expertize extrajudiciare, evaluări terenuri şi
construcţii
Expertize extrajudiciare, lucrări de îmbunătăţiri
funciare şi dezvoltare rurală

Servicii de consultanţă în domeniile: îmbunătăţiri
funciare, agricultură ecologică şi dezvoltare rurală
Măsurători terestre şi cadastru

Urmărirea comportării în timp a obiectivelor
industriale şi civile
Probleme de subsidenţă şi alunecări de teren

Furnizare de date agrometeorologice

Proiectarea bazelor de date

Determinarea unor modele matematice de
optimizare a producţiei, cheltuielilor din domeniul
agricol
Modelare matematică şi analiză statistică a
proceselor şi fenomenelor din ştiinţele vieţii

Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix
Arion,
Responsabil:
Conf. Dr. Felix Arion,

adresa mail
felixarion@gmail.com

Responsabil: Asistent
dr. Mihai Cucerzan

Adresa mail:
cvmihai@yahoo.com

Prof. dr.
Marcel Dîrja
dirjamarcel@yahoo.f
r int.272
Prof. dr.
Marcel Dîrja
dirjamarcel@yahoo.f
r
int.272
Prof. dr. Emil Luca
eluca@usamvcluj.ro
int. 190
Prof. Dr. Mircea
Ortelecan
ortelecanm@yahoo.fr
int. 132

Conf. dr. Nicolae Pop
Prep. drd. Alexandru Colişar

Prof. Dr. Mircea
Ortelecan
ortelecanm@yahoo.fr
int. 132
Prof. Dr. Mircea
Ortelecan
ortelecanm@yahoo.fr
int. 132
Prof. Horia Criveanu
rhcriveanu@yahoo.c
om
int. 288
Conf. dr. Ioana Pop
popioana@usamvcluj
.ro
int. 285
Conf. dr. Ioana Pop
popioana@usamvcluj
.ro
int. 285
Conf. dr. Florica
Matei
faldea@usamvcluj.ro
int. 285

Prof. dr. Ana Ciotlăuş
Conf. dr. Nicolae Pop
Şef lucr. dr. Ioan Lupuţ
Asist. drd. Jutka Deak
Prof. dr. Ana Ciotlăuş
Conf. dr. Nicolae Pop
Şef lucr. dr. Ioan Lupuţ
Asist. drd. Jutka Deak
Lab. drd. Svetlana Micle

adresa mail
felixarion@gmail.com
adresa mail
felixarion@gmail.com
adresa mail
felixarion@gmail.com
adresa mail
felixarion@gmail.com
adresa mail
felixarion@gmail.com
adresa mail
felixarion@gmail.com
adresa mail
felixarion@gmail.com

Conf. dr. Nicolae Pop
Prep. drd. Alexandru Colişar

Drd. Doina Tămaş
Drd. Călin Vac
Drd. iulia Condriuc
Prof. dr. Ana Ciotlăuş
Conf. dr. Nicolae Pop
Şef lucr. dr. Ioan Lupuţ
Asist. drd. Jutka Deak

Conf. dr. Florica Matei
Lector dr. Rodica Sobolu
Lector dr. Cristina Rus
Conf. dr. Florica Matei
Lector dr. Rodica Sobolu
Lector dr. Cristina Rus
Conf. dr. Ioana Pop
Lector dr. Rodica Sobolu
Lector dr. Cristina Rus
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Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Metabolism, fiziologie şi nutritie
Fiziologia nutritiei
Controlul calitatii produselor de origine animala

Prof. Vioara Miresan Vioara Miresan
Prof. Sara Aurel
<vmiresan@yahoo.com>;
asara@usamvcluj.ro
Prof. Jurca Ionel
Sef lucr. Dr. Raducu Camelia
Sef lucr. Dr. Raducu craducu2001@yahoo.com
Camelia
Prof.dr. Vlaic
vVaic Augustin
Augustin
<vlaic.augustin@gmail.com
Prof.dr. Oroian Teofil
Responsabil
Onaciu Grigore
Prof. dr. ing. Onaciu <gonaciu@yahoo.com>;
Grigore

Genetica animala

Genetica şi ameliorarea animalelor

Tehnologii de
crestere a
animalelor de ferma

Consultanţă şi asistenţă tehnică pentru investiţiile
din sectorul de creştere a taurinelor pentru lapte sau
carne (studiu de fezabilitate, memorii tehnice şi
justificative).

Bovine Taurine

Proiectare fluxuri şi tehnologii specifice pentru
creşterea taurinelor şi bubalinelor în direcţia
producţiei de lapte şi carne.

Responsabil
Prof. dr. ing. Onaciu
Grigore

Onaciu Grigore
<gonaciu@yahoo.com>;

Managementul exploataţiilor apicole şi sericicole

Responsabil
Prof. dr. ing.
Mărghitaş Liviu

lmarghitas@usamvcluj.ro;
danieldezmirean@yahoo.com;

Managementul bolilor la albine şi viermi de mătase

Responsabil
Prof. dr. ing.
Mărghitaş Liviu

lmarghitas@usamvcluj.ro;
danieldezmirean@yahoo.com;

Controlul şi expertiza produselor apicole şi
sericicole.

Responsabil
Prof. dr. ing.
Mărghitaş Liviu

lmarghitas@usamvcluj.ro;
danieldezmirean@yahoo.com;

Producerea de mătci.

Responsabil Prof. dr. lmarghitas@usamvcluj.ro;
ing. Mărghitaş Liviu danieldezmirean@yahoo.com;

Tehnologii de exploatare a ovinelor, proiectare
ferme.

Responsabil:
Conf. Dr. ing.
Dărăban Stelian

ovineusamv@yahoo.com;

Consultanţă privind calitatea laptelui şi a cărnii.

Responsabil:
Conf. Dr. ing.
Dărăban Stelian

ovineusamv@yahoo.com;

Consultanţă în domeniul creşterii păsărilor

Responsabil: Şef.
Lucr. Dr. ing.
Paşcalău Simona

Responsabil: Şef. Lucr. Dr.
ing. Paşcalău Simona
simona_pascalau@yahoo.com

Asigurarea asistenţei tehnice şi consultanţă de
profil în exploataţiile acvatice.

Responsabil: Conf.
daniela_ladosi@yahoo.com;
Dr. ing. Ladoşi
Daniela şi drd. Cocan
Daniel

Coordonarea programelor de selecţie şi ameliorare
în fermele piscicole.
Implementarea noilor tehnologii de creştere şi
exploatare intensivă în bazinele acvatice şi fermele
din spaţiile închise.

Responsabil: Conf.
daniela_ladosi@yahoo.com;
Dr. ing. Ladoşi
Daniela şi drd. Cocan
Daniel

Animale de blana

Îndrumarea crescătorilor de iepuri şi animale de
blană pentru îmbunătăţirea indicilor de reproducţie
şi producţie.

Responsabil: Conf.
Dr. ing. Ladoşi
Daniela

Alimentatie

Nutriţia animalelor.

Reproducţie
animală

Reproducţia animalelor de fermă

Responsabil:
Prof. dr. Şara Aurel
Responsabil
Prof.Miclea Vasile

Persoana de contact:
vasilemiclea21@yahoo.com

Responsabil
Prof.Miclea Vasile

Persoana de contact:
vasilemiclea21@yahoo.com

Apicultura şi
Sericicultura

Apicultura şi
Sericicultura

Ovine

Avicultura

Acvacultura

Biotehnologii de reproducţie la animale

daniela_ladosi@yahoo.com;
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Facultatea de Medicina Veterinara
Consultanţă privind stabilirea provenienţei ca specie a
unor piese anatomice - porţiuni de cadavre, în caz de
Anatomie
litigii sau de descoperiri arheologice
Comparată

Biochimie

Consultanţă în domeniul analizelor chimice
exploratorii:
analize prin HPLC şi GC a unor compusi biologic
activi
analize de lipide şi proteine din lapte
analize a unor reziduri de medicamente din probe
biologice -

Biologie
Celulară,
Histologie şi
Embriologie
Biofizică

Fiziologie
Medical
Veterinară

Anatomie
Patologica,
Medicină Legală
şi Diagnostic
Necropsic
Medicina
legala

Patologie
Şi
Clinică
Chirurgicală
Patologie
Şi
Clinică
Chirurgicală

Responsabili:
damian56aurel@yaho.com;
prof. dr. Aurel
alxgudea@yahoo.com
Damian, şef. lucr. dr.
Alexandru Gudea.
Responsabili:
prof. dr. Bele
Constantin, conf.dr.
Adela Pintea

cbele2002@yahoo.com
adela_pintea@yahoo.com

Responsabil: conf.
sanda_m_andrei@yahoo.com;
dr. Sanda Andrei;
Responsabili: prof. dr. Precizăm că laboratorul nostru
nu este acreditat.
Bele Constantin.
cbele2002@yahoo.com

Consultaţă şi servicii pe probleme de tehnică
histologică.

Responsabil:
prof. dr. Viorel
Miclăuş.

vmiclaus@usamvcluj.ro

Consultanţă în domeniul analizei structurale organice
şi anorganice prin metode spectroscopice IR şi Raman,
şi în domeniul analizei proprietăţilor magnetice prin
Rezonanţa Paramagnetică Electronică.
Consultanţă şi serivicii în domeniul elaborării de
modele experimentale pentru studiul unor influienţe
nervoase şi umorale asupra
mecanismelor de reglare a marilor funcţii -

Responsabil:
conf. dr. Răzvan
Ştefan.

raz_stef@yahoo.com

Responsabil:
prof. dr.Laurenţiu
Ognean;

lognean@yahoo.com

Consultanţă şi servicii în domeniul hematologiei şi
realizării de profiluri metabolice

Responsabili: prof.
dr. Laurentiu
Ognean, sef lucr.dr.
Cristina Cernea

lognean@yahoo.com
clcernea@yahoo.com

Consultanţă şi servicii în domeniul compatibilităţii
sanguine şi hemotransfuziei

Responsabil:prof.
dr. Laurentiu
Ognean

Consultanţă şi serivicii în domeniul
citomorfofiziologiei

Responsabili: prof.
dr. Laurentiu
Ognean, sef lucr.dr.
Cristina Cernea

Examen necropsic
Diagnostic histopatologic
Diagnostic citologic
Examen microscopic cu contrast de fază
Examen microscopic în camp întunecat
Diagnostic imunohistochimic
Imunofluorescenţă
Microscopie confocală
Recoltare şi transport probe (autolaborator propriu)
Incinerarea produselor rezultate în urma necropsiei
cadavrelor
Intervenţii chirurgicale şi conduită terapeutică în
fracturi
Intervenţii chirurgicale şi conduită terapeutică în
afecţiuni ale abdomenului (hernii, abcese, flegmoane,
ocluzii, obstrucţii)
Intervenţii chirurgicale şi conduită terapeutică în
afecţiuni ale articulaţiilor, plastiei şi refacerii de
ligamente şi tendoane
Intervenţii chirurgicale şi conduită terapeutică în
afecţiuni ale coloanei vertebrale (sindrom de

Prof. Cornel Cătoi
Responsabil
Sef lucr. Dr. Adrian
Florin Gal

lognean@yahoo.com

lognean@yahoo.com
clcernea@yahoo.com
FMV, clădirea 5, parter
Tel. 0264 596384 int 172
Orar 8-17

Prof. Cornel Cătoi
Responsabil
Sef lucr. Dr. Adrian
Florin Gal
Responsabil
Prof.
Aurel

Dr.

Muste aurel_muste@yahoo.com;

Prof.
Aurel

Dr.

Muste aurel_muste@yahoo.com;
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Patologie
Şi
Clinică Medicală

Boli Parazitare
Şi
Dermatologie

compresiune medulară)
Intervenţii chirurgicale şi conduită terapeutică în
afecţiuni ale tubului digestiv
Intervenţii chirurgicale şi conduită terapeutică în
afecţiuni ale globului ocular
Testarea clinică a unor produse medicamentoase
utilizate în practica chirurgicală
Proceduri şi metode de terapie chirurgicală în
afecţiunile membrelor (artrite, bursite, tendinite,
pododermatite, etc.) la animale
Supravegherea metabolică a unor efective de vaci de
lapte de mare producţie
Profil metabolic sangvin, în scop de diagnostic
Stabilirea stării de antrenament la caii de competiţie
Testarea clinică a unor produse biologice sau
medicamente folosite în practica medicală veterinară
Nutriţie clinică la animale de companie în diferite boli
de organ
Examen coproparazitologic pentru stabilirea
diagnosticului de certitudine in boli parazitare la
animale de renta şi de companie;
Examen dermatologic la animale de companie;
Examene de specialitate (bioproba, examen serologic,
PCR) pentru clarificarea unor situatii patologice
(neosporoza, toxoplasmoza, hidatidoza,
criptosporidioza, giardioza) in unitati de crestere a
animalelor: canise, ferme;
Examen de specialitate pentru identificarea unor
paraziti (capusi, helminti) izolati de la surse variate.

Reproducţie,
Obstetrică
Şi
Ginecologie
Veterinară:

Boli Infecţioase
Consultanţă
legislativă

Anchetă
epidemiologică

Şef lucr. Dr. Beteg
Florin

Conf. Dr.
Gavril

Şef lucr. Dr. Beteg Florin

Giurgiu gavrilgiurgiu@yahoo.com;

Conf. Dr. Mircean
Mircea
Asist. dr. Neagu
Daniela
Asist. dr. Popovici
Cristian
Conf. Dr. Gherman
Călin

Conf. Dr. Mircean Mircea
Asist. dr. Neagu Daniela
Asist. dr. Popovici Cristian
Conf. Dr. Gherman Călin
ghermancalin@yahoo.com

Conf. Dr. Viorica Conf. Dr. Viorica Mircean
Mircean
mirceanviorica@yahoo.com
Şef.Lucr. dr. Mihalca amihalca@usamvcluj.ro;
Andrei

Asist. dr.
Cristian

Magdaş

Asist. dr. Magdaş Cristian

Diagnostic prin metode actuale (digestie articiala,
examen trichineloscopic) a unor infestatii parazitare
(trichineloza, sarcocistoza);
Patologie şi biotehnologii în reproducţia animalelor:
Anchete ginecologice globale
Anchete ginecologice individuale
Inducerea şi sincronizarea căldurilor la animale
inducerea şi sincronizarea parturiţiei la animale
Recoltarea, prelucrarea şi conservarea materialului
seminal la animale
Prelucrarea şi cultivarea in vitro a ovocitelor la
animale
Fecundaţia in vitro a ovocitelor
Transferul de embrioni la animale
Elaborarea unor formule medicamentoase la animale
pentru combaterea tulburărilor de reproducţie
Endocrionologia reproducerii şi reproducţiei la
animale
Celula stem şi terapia regenerativă în domeniu animal
Sexarea embrionilor la bovine şi cabaline
Dozarea hormonilor sexuali la animale şi determinarea
reziduurilor lor în produsele de origine animală
Diagnosticul şi terapia mamitelor clinice şi subclinice
la animale

Asist. dr.
Cristian

Magdaş

Asist. dr. Magdaş Cristian

Modalităţi de întocmire a planurilor de supraveghere,
profilaxie şi combatere în bolile infecţioase
Modalităţi de interpretare şi implemetare a legislaţiei
armonizate şi a celei comunitare
Instruire pentru întocmirea documentaţiei necesare în
vederea desfăşurării activităţilor medicale veterinare
(concesionare, cabinet de practică privată, etc.).

Prof. Dr. Marina marinaspinu@yahoo.com;
Spînu
Prof. Dr. Florinel
Brudaşcă
Conf. Dr. Carmen
Dana Şandru
Prof. Dr. Constantin
Vasiu

Efectuarea complexului de investigaţii pentru
stabilirea, în cazul evoluţiei unei boli infecţioase,
a: surselor de infecţie, extinderii focarului, speciilor

Prof. Dr. Constantin marinaspinu@yahoo.com;
Vasiu
Prof. Dr. Marina

Prof.Dr.Ioan Groza

isgroza@yahoo.com

Prof.Dr.Liviu
Bogdan
Conf.Dr.Iancu Morar
Şef lucr.Dr.Simona
Ciupe
Asist.Dr.Raul Al.Pop
Asist.Dr.Mihai
Cenariu
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infectate, gradului de risc zoonotic, diagnosticului de
certitudine, măsurilor de combatere
Examen clinic prin inspecţie, palpaţie, ascultaţie,
percusie la diferite specii de animale

Spînu
Dr. Daniel Cadar
Prof. Dr. Constantin
Vasiu
Prof. Dr. Florinel
Brudaşcă
Asist.drd.
Niculae
Mihaela

Diagnostic clinic
în boli infecţioase

Examen clinic prin inspecţie la animale suspecte de
rabie şi eliberarea adeverinţelor pentru perioada de
observaţie

Asist. Drd. Mihaela marinaspinu@yahoo.com;
Niculae
Drd. Krupaci Florina
Drd.
Armela
Bordeanu
Drd. Timea Kiss

Diagnostic de
laborator în boli
infecţioase

Examen bacterioscopic
Examen bacteriologic
Antibiogramă

Asist.Drd. Mihaela marinaspinu@yahoo.com;
Niculae
Drd. Florina Krupaci
Drd.
Armela
Bordeanu
Drd. Timea Kiss
Drd. Krisztina Rindt
marinaspinu@yahoo.com;

Eliberare adeverinţe pentru sănătate clinică
Diagnostic de
laborator în boli
infecţioase

Tipizare serologică pentru E. coli şi Salmonella
Reacţia de hemaglutinare în pseudopesta aviară
Hemoleucogramă

Prof. Dr. Marina
marinaspinu@yahoo.com;
Spînu
Dr. Daniel Cadar
Drd. Florina Krupaci

Diagnostic de
laborator în boli
infecţioase

Teste pentru identificarea şi cuantificarea efectorilor
umorali nespecifici (lizozimi, complement, Ig totale,
CIC)
Teste pentru identificarea şi cuantificarea efectorilor
umorali specifici (anticorpi) (RAR, RAL, RFC, RIHA,
ID, Test Mancini)

Diagnostic de
laborator în boli
infecţioase

Estimarea capacităţii funcţionale a efectorilor celulari
nespecifici – activitatea fagocitara

Prof. Dr. Marina
marinaspinu@yahoo.com;
Spînu
Drd. Florina Krupaci
Dr. Dan Cadar
Toporaş
Drd. Timea Kiss
Drd. Armela
Bordeanu
Asist.drd. Mihaela
Niculae
Prof. Dr. Marina marinaspinu@yahoo.com;
Spînu
Drd. Florina Krupaci

Diagnostic de
laborator în boli
infecţioase

Investigarea nivelului funcţional al efectorilor imuni
celulari specifici (testul de transformare blastică şi
reacţia de inhibare a migrării leucocitelor, teste de
hipersensibilizare in vivo)

Conf. Dr. Carmen
Dana Şandru
Drd. Krisztina Rindt

Fiziopatologia
animalelor

Determinări de hematologie cu aplicabilitate în
domeniul clinic şi de cercetare: tehnică semiautomată,
ABACUS jr. (hemogramă, leucogramă, plachete
sanguine).
Determinări biochimice plasmatice cu aplicabilitate în
domeniul clinic şi de cercetare: tehnică semiautomată,
(enzime serice, metabolism glucidic, lipidic, protidic)
Creşterea, biologia şi patologia animalelor de laborator

Responsabil:

Farmacologie

Teste de chimiorezistenţă şi de identificare a
reziduurilor medicamentoase din produse şi
subproduse animale
Teste de farmacodinamie ale produselor fitoterapeutice
şi chimioterapice
Teste ELISA
Prelucrare statistică a parametrilor biologici prin
programul GraphPad InStat, Excel şi Pharma-logic.

Şef lucr. Bogdan
Sevastre, DVM, PhD
E-mail :
sevastre_b@email.ro

marinaspinu@yahoo.com;

Clădirea 5, Etajul I, Cam. 80.
http://www.usamvcluj.ro//fizio
patologie

Prof. Ioan Marcus,
DVM, PhD
Sef de lucrări Dr.
Mihai Cernea
E-mail:
mscernea@yahoo.co
m
Sef de lucrări Dr.
Anca Eugenia

Disciplina de Farmacologie
clădirea 5, etajul 1, camera 78,
suprafaţa 33 m2.
USAMV:
http://www.usamvcluj.ro/html/f
acultati/acces.html
Calea Mănăştur Nr 3-5, 400372
Cluj-Napoca, România, Tel
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MicrobiologieImunologie
Laborator
Bacteriologie şi
Imunologie
Laborator de
Epidemiologie
Aplicată

Consultanţă în domeniul farmacologiei şi terapeuticii

Chereji
E-mail:
ancavet@yahoo.com

+40(0)264 596384,
Fax: +40(0)264 593792; Int.
186

Realizarea de examene bacteriologice, imunologice de
laborator şi prelucrare statistică, în cadrul unor granturi
de cercetare, precum şi instruirea doctoranzilor,
masteranzilor şi studenţilor.
Examene de laborator
Bacterioscopic
Efectuarea de coloraţii speciale pentru bacterii (ZiehlNeelsen, OMS, TribondeauFontana, Giemsa, Stamp, Kinyoun, Scheffer-Fulton,
Determinarea dimensiunilor şi formei bacteriilor
Preluarea de imagini digitale de la microscop şi lupă şi
posibilitatea prelucrării acestora.
Bacteriologic
Insămânţări pe medii uzuale de cultură pentru bacterii
aerobe şi anaerobe, patogene pentru animale şi
oameni.
Insămânţării pe medii speciale selective şi de
diferenţiere.
Stabilirea caracterelor culturale la bacterii cu stocarea
digitală a imaginilor.
Biochimic pentru identificare bacterii şi miceţi.
efectuarea testelor biochimice pe medii biochimice
politrope.
Efectuarea testelor biochimice pe sistem multitest API.
teste biochimice şi teste speciale folosite pentru
Identificarea micobacteriilor.
Serologic
Realizarea de reacţii de aglutinare, precipitare şi alte
reacţii imunologice pentru identificarea bacteriilor
Antibiograma şi micograma
Testarea sensibilităţii bacteriilor (aerobe şi anaerobe)
şi a miceţilor la antibiotice, chimioterapice, extracte
din plante şi alte produse.
Alte examene
Determinarea numărului de germeni din diferite
materiale patologice şi produse biologice (NTG).
Determinarea CMI, CMB.
Efectuarea unor teste de patogenitate pentru bacterii
Determinarea concentraţiei de antibiotice în ser şi
umori.
Examinarea producerii de bacteriocine.
Investigarea unor efectorii celulari şi umorali ai
rezistenţei nespecifice (leucocitele, formula
leucocitară, fagocitoza, indicele opsonocitofagic,
lizozimul, properdina).
Obţinerea de antigene microbiene prin tehnici de
ultrasonicare.
Obţinerea de seruri hiperimune.
Caracterizarea unor produse biologice prin
electroforeză şi imunelectroforeză.
Prelucrare statistică a parametrilor biologici prin
programul GraphPad InStat şi Excel.
Întocmire harti epidemiologice.
Consultanţă în domeniul microbiologiei, imunologiei
şi epidemiologiei.

Conf. Dr Fiţ Nicodim
Iosif

Disciplina de Microbiologie
clădirea 5, etajul 2, camerele
41,48, 49, 43 suprafaţa 80 m2.
USAMV:
http://www.usamvcluj.ro/html/f
acultati/acces.html

E-mail:
nfit@usamvcluj.ro
(0)264 593792 Int.
166
Tel 0740643307
(0)264 593792 Int.
166

Calea Mănăştur Nr 3-5, 400372
Cluj-Napoca, România, Tel
+40 (0)264 596384, Fax: +40
(0)264 593792 Int. 166
Conf. Dr Fiţ Nicodim Iosif
E-mail: nfit@usamvcluj.ro
(0)264 593792 Int. 166
Tel 0740643307
(0)264 593792 Int. 166
Asist Dr. Nadăş George
(0)264 593792 Int. 166

Asist Dr. Nadăş
George
(0)264 593792 Int.
166

Conf. Dr Fiţ Nicodim Iosif
E-mail: nfit@usamvcluj.ro
(0)264 593792 Int. 166
Tel 0740643307
(0)264 593792 Int. 166
Asist Dr. Nadăş George
(0)264 593792 Int. 166
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Laborator
Rontgen
diagnostic
veterinar

Producţii
animaliere şi
Siguranţă
alimentară

Unitatea nucleară oferă spaţiu necesar desfăşurării
procesului didactic la disciplina de Radiologie şi
Radioprotecţie Veterinară şi a lucrărilor de cercetare în
cadrul unor granturi de cercetare, precum şi instruirea
doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor.
Servicii oferite:
Precizarea diagnosticului radiologic pentru:
cazuistica clinicilor veterinare;
cazurile internate în Spitalul de Urgenţă;
cazurile tratate ambulatoriu.
Instalaţia de roentgendiagnostic este utilizată atât
speciilor de talie mare (cabaline, bovine), cât şi
speciilor de talie mică (suine, ovine, carnivore).
Tulburările frecvent întâlnite sunt leziuni pe coloana
vertebrală, leziuni la nivelul craniului, la nivelul
aparatului locomotor şi aparatului digestiv.

Prof. dr. Papuc Ionel
E-mail:
papuc_i@yahoo.com

Amplasarea: Clădirea Facultăţii
de Medicină Veterinară,
sectorul Clinicilor veterinare:
sală pentru radiografii 53 m2,
cameră de comandă 4,5 m2,
cameră developare 10 m2, sală
filmotecă USAMV:
http://www.usamvcluj.ro/html/f
acultati/acces.html
Calea Mănăştur Nr. 3-5,
400372 Cluj-Napoca, România,
Tel +40 264 596384,
Fax: +40 264 593792, Int.208
Prof. dr. Papuc Ionel
E-mail: papuc_i@yahoo.com
Şef lucr. dr. Lăcătuş Radu Email: rlacatus2003@yahoo.com

Servicii de consultanţă în domeniul igienei şi
bunăstării animalelor de fermă, igiena mediului
Consultanţa privind ameliorarea animalelor şi
profilaxia genetică a acestora
Creşterea animalelor şi Sisteme de producţii
animaliere

Sef lucr. Dr. Silvana
Popescu
Conf. Dr. Dana Pusta

Sef lucr. Dr. Silvana Popescu

Conf.dr. Ioan Pasca

Conf.dr. Ioan Pasca

Controlul calităţii furajelor şi stabilirea de reţete pe
categorii de vârstă în alimentaţia animalelo
Centrul de consultanţă în domeniul siguranţei
alimentelor de origine animală
Consultanţă pentru studii de fezabilitate şi proiecte
pentru unităţi de industrie alimentară
Elaborarea şi implementarea de sisteme de
management în siguranţa alimentelor
Realizarea analizei de risc pe lanţul alimentar

Sef lucr.de. A. Macri

Sef lucr.de. A. Macri

Prof.dr. M.Mihaiu

Prof.dr. M.Mihaiu

Conf. Dr. Dana Pusta
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CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

ANEXA 2

Incheiat azi ___________
1. Părţile contractante:
Art.1. USAMV Cluj Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr.3-5, reprezentată
legal prin ……….., rector, respectiv Facultatea de ………… reprezentată prin
…………decan, având cont curent nr.___________deschis la__________________
având ca persoană de contact pe________________________________________________
In calitate de Consultant, si
Dl(a)________________________________domiciliul in ___________________________
Str._________________________nr..________sc_______ap_______,
având
C.I.__________
Seria________________________eliberat de Poliţia ___________________________in
calitate de client,
Am convenit la încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:
2. Obiectul contractului
Art.2: Consultantul va asigura următoarele servicii:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________
3. Durata contractului
Art.3: (1) Prezentul contract se încheie pe perioada de ______________________ începând
cu data de ________________________până la data de, putând fi prelungit prin acordul scris
al părţilor.
(2) Părţile au căzut de comun acord că pentru realizarea serviciilor menţionate la Art.2 sunt
necesare un număr de ___________________ ore de lucru efectuate.
(3) Părţile au căzut de comun acord că pentru realizarea serviciilor menţionate la Art.2 suma
destinată cheltuielile pe care acesta le va face in numele clientului nu va depăşi________ lei.
4. Pret şi modalităţi de plată
Art.4. Clientul este de acord să plătească consultantului suma de _____________lei/ora de
lucru efectuată.
Art.5 Plata orelor de lucru se va face la casieria universităţii in numerar sau prin decontare
bancară in termen de 1 zi de la încheierea contractului.

15

Art.6 Clientul este de acord să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va face
in numele clientului şi cu care clientul este de acord in prealabil. Decontarea acestor
cheltuieli se va face pe bază de acte justificative.
Neplata cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă suspendarea lucrărilor pană la
achitarea lor de către client.
5. Obligaţiile părtilor contractante:
Art.7 Consultantul se obligă:
a) să asigure clientului serviciile stipulate in prezentul contract;
b) să asigure aceste servicii la capacitatea şi eficienţa sa maximă in timpul de lucru afectat.
c) să nu se angajeze intr-o activitate in conflict cu interesele clientului;
d) sa acorde cu profesionalism cele mai bune servicii in termenul stabilit.
Art.8 Clientul se obliga;
a) să plătească preţul consultaţiei in condiţiile stabilite
b) să ramburseze consultantului cheltuielile făcute de acesta in numele clientului.
c) să îşi asume întreaga responsabilitate dacă nu aplică informatiile conform consultanţei
primite
6. Răspunderea contractuală
Art.9 In cazul in care clientul işi execută cu întârziere obligaţia de plată a preţului, va plăti
penalităţi la întârziere de 0,5% din suma alocată pentru fiecare zi de întârziere.
7. Forţa majoră
Art.10 Forţa majoră exonerează de răspunderea părtilor, in cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
8. Cauze de încetarea a contractului
Art.11. Acest contract încetează in una din următoarele situaţii:
a) expirarea duratei stipulate in contract,
b) când una din părţi încalcă prevederile prezentului contract.
c) deces in cazul persoanei private
d) indiferent de cauza de încetare, clientul va plăti consultantul pentru munca prestată.
9. Litigii
Art.12. Litigiile care se vor naste din prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Art.13. Dacă părtile nu vor ajunge la un consens cu privire la soluţionarea litigiului, acesta va
fi dedus spre judecată instantelor de drept comun de la sediul consultantului.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract in două exemplare , câte unul pentru
fiecare parte contractată.
10. Clauză speciala
(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate de comun acord prin acte adiţionale.
(2) Colectivul de cercetare care prestează îşi va asuma răspunderea pentru calitatea
serviciilor oferite, neimplicând universitatea în eventualele litigii .
Consultant
USAMV CJ
Director Centrul de Consultanta
Rector

Client
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