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RC 46
REGULAMENTE SOLICITATE DE
LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011
Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot
spaţiul universitar.
Conform Legii nr. 1/2011, Carta Universitară prevede în mod obligatoriu şi următoarele
documente ce constituie anexele Cartei.
CAPITOLUL I. Modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care
ocupa funcţii de conducere sau care fac parte din structurile şi organismele de conducere
ale universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare sunt prevăzute în RC 1, RC 4, RC 5
şi RC 6.
CAPITOLUL II. Modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor universităţii
2.1. Patrimoniul Universităţii este alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de
natură economică şi administrativă, care sunt bunuri de natură mobilă sau imobilă şi care sunt
evidenţiate ca atare în inventarul Universităţii.
Drepturile pe care le are Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din
Cluj-Napoca asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, după caz, drept de
proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute şi superficie, potrivit
dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă, dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi
alte asemenea, ori drept de administrare în condiţiile legii.
2.2. Bunurile obţinute din resursele financiare proprii, indiferent de provenienţa acestora,
sunt proprietate privată a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca.
Universitatea are în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau din
domeniul privat al statului.
Universitatea are dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în patrimoniul sau şi poate
dispune de acestea în conformitate cu legea.
2.3. Drepturile subiective ale Universităţii asupra bunurilor din domeniul public al
statului pot fi drepturi de administrare, de folosinţă, de concesiune, ori de închiriere, în condiţiile
legii.
2.4. Dreptul de dispoziţie asupra elementelor de activ patrimonial este reglementat de
legislaţie.
Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare şi folosinţă asupra
bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau
acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea Senatului universitar.
Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport
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al Universităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii.
2.5. Închirierea bunurilor disponibile din activul patrimonial se face numai în condiţiile
legii. Orice distrugere sau pierdere materială se recuperează de la cei vinovaţi, în condiţiile legii.
2.6. Patrimoniul propriu al Universităţii este gestionat conform legii.
Activitatea de gestionare se concretizează prin dreptul de:
a. a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli în funcţie de necesităţile, oportunităţile şi
eficienţa utilizării fondurilor publice, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
b. a realiza venituri din activitatea de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi din celelalte
activităţi, în conformitate cu procedurile legale în vigoare;
c. a primi sponsorizări, donaţii şi alte forme de sprijin financiar şi material, din ţară şi
străinătate;
d. a întreprinde acţiuni pentru obţinerea de resurse suplimentare de finanţare;
e. a desfăşura activităţi care vizează ameliorarea eficacităţii gestionării resurselor
Universităţii;
f. a asigura plata drepturilor salariale tuturor angajaţilor;
g. a da stimulente materiale şi băneşti din venituri proprii, în condiţiile legii;
h. a acorda burse şi a efectua plăţi din venituri proprii, în condiţiile legii;
i. a stabili priorităţile în privinţa investiţiilor şi datoriilor;
j. a gestiona întregul patrimoniu, conform necesităţilor proprii;
k. a efectua operaţiuni financiar-bancare cu orice partener din ţară sau străinătate.

CAPITOLUL III. Condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei
acestora şi a condiţiilor în care sunt utilizate
3.1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
funcţionează ca instituţie finanţată din fondurile alocate de la bugetul de stat, din veniturile
provenite din cercetare ştiinţifică, extensie, consultanţă, organizarea de cursuri specifice,
activităţi de producţie şi prestări de servicii, microproducţie, dividente, închirieri, arendări,
asocieri, dobânzi, donaţii din ţară şi străinătate, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii
de la persoane fizice şi juridice, române sau străine şi din alte surse mobilizate potrivit legii.
Toate resursele de finanţare sunt venituri proprii.
3.2. Finanţarea Universităţii de la bugetul de stat se face pe bază de contract încheiat cu
ministerul de resort. Contractul este de două tipuri:
- contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie
socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru
finanţarea de obiective de investiţii;
- contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor
cheltuieli de investiţii, precum şi pentru subvenţii pentru cazare şi masă.
3.3. Finanţarea de bază de la bugetul de stat se asigură pe baza costului mediu per student
echivalent, per domeniu, per ciclu de studiu şi per limbă de predare.
Finanţarea de bază este multianuală, asigurându-se pe toată durata unui ciclu de studii.
Finanţarea complementară de la buget se realizează prin subvenţii pentru cazare şi masă,
fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de investiţii
şi reparaţii capitale şi fonduri alocate pe baze competiţionale, pentru cercetarea ştiinţifică
universitară.
3.4. Pe baza unor criterii şi standarde de calitate, stabilite de CNFIS şi aprobate de
MECTS, Universitatea poate beneficia de finanţare suplimentară, care se acordă din fonduri
publice ale ministerului de resort, pentru a stimula excelenţa Universităţii şi a programelor de
studii.
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3.5. Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform legislaţiei specifice
domeniului cercetării-dezvoltării.
3.6. Finanţarea Universităţii poate fi realizată pe bază de contract şi prin contribuţia altor
ministere, precum şi prin alte surse, inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe.
3.7. Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în contractul
instituţional şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetării ştiinţifice universitare şi
veniturile extrabugetare rămân la dispoziţia Universităţii şi se cuprind în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Universităţii pentru anul următor, fără vărsăminte la bugetul de stat.
3.8. Veniturile sunt utilizate de Universitate în condiţiile autonomiei universitare, în
vederea realizării obiectivelor propuse, respectând legile şi criteriile de oportunitate şi eficienţă.
Veniturile sunt folosite pentru asigurarea drepturilor salariale ale angajaţilor, stimularea
personalului, realizarea investiţiilor, dotărilor, reparaţiilor capitale şi curente, modernizării şi
reabilitării spaţiilor de învăţământ, cercetare şi producţie, susţinerea cercetării interne, a
mobilităţilor interne şi externe, întreţinerea echipamentelor şi clădirilor, abonamente, realizarea
unor servicii pentru buna desfăşurare a proceselor didactice şi administrative, achiziţionarea
materialelor didactice, microproducţie şi întreţinere, acordarea burselor etc.
Cheltuielile la nivelul Universităţii sau cele descentralizate vor cuprinde obligatoriu şi o
componentă referitoare la dezvoltarea instituţională.
CAPITOLUL IV. Condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi
operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentala şi aplicativa sau
a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare
4.1. Modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională, condiţiile în
care se pot încheia contracte cu parteneri străini şi criteriile privind participarea la organizaţiile
europene şi internaţionale se stabilesc printr-un regulament elaborat de consiliul de administraţie
şi aprobat de Senatul universitar.
4.2. Condiţiile şi modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională
sunt adoptate şi implementate de către consiliul de administraţie al Universităţii cu minimum 30
de zile înainte de începerea exerciţiului financiar anual.
4.3. Formele de cooperare se stabilesc prin: acorduri inter-instituţionale; convenţii-cadru
de colaborare; memorandumuri de înţelegere; protocoale de cooperare; contracte pentru execuţia
de proiecte de cercetare şi de formare profesională.
4.4. Universitatea dezvoltă relaţiile de colaborare cu organismele europene şi
internaţionale prin oficializarea aderării (adeziuni, declaraţii de aderare) la organizaţiile
internaţionale de învăţământ şi cercetare sau la documentele programatice ale acestora.
4.5. Universitatea participă la competiţiile europene de proiecte de cercetare şi de
educaţie şi la realizarea, în parteneriat internaţional, a acestora.
De asemenea, USAMVCN colaborează la realizarea proiectelor finanţate din fondurile
structurale ale Uniunii Europene pentru formarea resurselor umane prin modalităţi specifice, cum
sunt cursurile şi aplicaţiile susţinute de profesori de la universităţi din UE sau mobilităţile
studenţilor, studenţilor-doctoranzi şi personalului didactic în universităţi europene.
4.6. O modalitate eficientă de cooperare internaţională o reprezintă organizarea studiilor
universitare de doctorat în cotutelă, sistem în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea
sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din Universitate şi a celui de al
doilea dintr-o altă ţară, pe baza unui acord scris între USAMVCN şi instituţia de învăţământ
superior de care aparţine conducătorul de doctorat din străinătate.
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CAPITOLUL V. Condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituţii de
învăţământ superior sau cu alte organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale
5.1. Pentru promovarea valorilor definitorii ale spaţiului european al învăţământului
superior şi cercetării ştiinţifice şi pentru exercitarea misiunii sale, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca dezvoltă proactiv parteneriate la nivel naţional,
european şi global.
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Universitatea se poate asocia cu alte instituţii de
învăţământ superior sau cu alte organizaţii, în condiţiile propuse de consiliul de administraţie şi
aprobate de Senatul universitar.
5.2. În cadrul formelor de parteneriat se vor promova valorile de referinţă, misiunea şi
obiectivele strategice ale Universităţii.
Concretizarea acestui proces presupune:
- dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu cele mai prestigioase universităţi la nivel
naţional şi internaţional;
- participarea la structuri de tip consorţional, care promovează programe de studii şi
proiecte de cercetare compatibile cu cele oferite de Universitate;
- sprijinirea membrilor comunităţii academice pentru a se implica eficient în
activităţile desfăşurate de asociaţiile profesionale şi ştiinţifice consacrate la nivel
naţional şi internaţional;
- consolidarea parteneriatelor cu structuri reprezentative, ale mediului economic,
social şi instituţional;
- promovarea unor acţiuni de colaborare cu actorii mediului economic şi social care
susţin proiecte specifice, de tip sectorial, propuse de către membrii comunităţii
universitare.
5.3. Pentru creşterea performanţei în activităţile de învăţământ şi cercetare, potrivit legii,
Universitatea poate înfiinţa, singură sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii,
cu aprobarea Senatului universitar. De asemenea, Universitatea poate constitui consorţii cu alte
instituţii de învăţământ superior, precum şi cu instituţiile de cercetare-dezvoltare, în baza unui
contract de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL VI. Modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente
bazei materiale a universităţii, necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice
6.1. Modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elemente aferente bazei materiale
a Universităţii, necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice, sunt stabilite de către Senatul
universitar.
6.2. Sumele sau bunurile obţinute prin sponsorizări de către membrii comunităţii
universitare se cheltuiesc în strictă conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare.
6.3. La nivelul tuturor structurilor şi funcţiilor de conducere trebuie promovat cu
consecvenţă principiul prudenţialităţii în gestionarea resurselor Universităţii.
6.4. La constituirea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau a asociaţiilor, Universitatea
poate contribui exclusiv cu bani, brevete de invenţie şi alte drepturi de proprietate industrială.
6.5. Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare şi folosinţă asupra
bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau
acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea Senatului universitar.
Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport
al Universităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii.
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CAPITOLUL VII. Modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale
universităţilor şi sindicatele personalului didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi
organizaţiile studenţeşti legal constituite
7.1. Reprezentanţii Organizaţiilor studenţilor şi ai sindicatului, al personalului didactic şi
nedidactic din USAMVCN pot participa la activitatea structurilor de conducere din Universitate
(consiliile facultăţilor, Senatul universitar, consiliul de administraţie, consiliile şcolilor doctorale
şi consiliul pentru studiile universitare de doctorat), fie în calitate de membri aleşi, fie în calitate
de invitaţi la şedinţele structurilor respective.
Organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul fiecărei
componente a comunităţii universitare pot participa ca invitaţi la şedinţe când se discută
probleme studenţeşti. Studenţii au cel puţin un reprezentant în comisiile de etică, de cazări, de
asigurare a calităţii, precum şi în alte comisii cu caracter social, conform Legii nr. 1/2011.
7.2. La şedinţele structurilor de conducere de la nivelul facultăţilor, şcolilor doctorale şi
Universităţii în cazul unor dezbateri, care se finalizează cu hotărâri privind problemele
studenţeşti sau problemele sindicale, reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi studenţeşti legal
constituite au dreptul să-şi exprime în mod liber opiniile şi propunerile şi să îşi susţină cauza.
7.3. Aspectele care constituie preocupări de bază ale organizaţiilor sindicale şi
studenţeşti, cum sunt de exemplu cele privind condiţiile de muncă şi de viaţă ale personalului
angajat şi ale studenţilor, fac obiectul unor analize punctuale de dezbateri şi de consultări atât cu
reprezentanţii organizaţiilor respective în structurile de conducere, cât şi cu alţi invitaţi din
organele de conducere ale sindicatului şi organizaţiile studenţilor.
7.4. Persoanele din funcţiile de conducere ale departamentelor, facultăţilor şi Universităţii
se recomandă a participa la activităţile specifice organizaţiilor sindicale şi studenţeşti, pentru a
cunoaşte mai bine problemele cu care acestea se confruntă şi pentru realizarea în comun a
obiectivelor strategice ale Universităţii.
7.5. Periodic, reprezentanţi din structurile de conducere ale Universităţii, în mod deosebit
responsabilii comisiilor Senatul universitar sau ale Consiliilor facultăţilor, organizează întâlniri
cu reprezentanţii studenţilor în Senat şi în consiliile facultăţilor, pentru a analiza şi a se consulta
în probleme majore ale procesului de învăţământ, ale pregătirii practice a studenţilor, ale
cercetării ştiinţifice studenţeşti, probleme de cazare, de acordare a burselor şi altor facilităţi
pentru studiu şi condiţii de viaţă (mobilităţi, asistenţă şi îngrijirea sănătăţii etc.).
7.6. Pentru relaţia cu organizaţiile sindicale şi studenţeşti prorectorul cu probleme sociale
şi studenţeşti întocmeşte un raport privind relaţiile bilaterale şi programele desfăşurate în comun.
7.7. Una din modalităţile de colaborare constructivă cu organizaţiile sindicale şi
studenţeşti o constituie cooptarea reprezentanţilor acestor organizaţii în comitetele de organizare
a unor manifestări specifice vieţii universitare (sesiuni ştiinţifice, competiţii sportive, expoziţii de
flori, de animale mici, de creaţie şi artă, concursurile inter-universitare cultural-ştiinţifice şi
sportive - Agronomiada) sau împuternicirea reprezentanţilor studenţilor cu organizarea în
totalitate a târgurilor anuale de job-uri, a balului bobocilor şi a altor manifestări culturaleducative.
7.8. Conducerea Universităţii prin Consiliul de Administraţie, organizează periodic
reuniuni comune privind aplicarea şi monitorizarea respectării prevederilor Cartei universitare,
Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului (în curs de aprobare), Codului de etică şi
deontologie universitară, Regulamentului de ordine interioară şi ale celorlalte regulamente
specifice activităţii de învăţământ, cercetare şi vieţii sociale din Universitate la care participă
reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi reprezentanţii legitimi ai organizaţiilor studenţeşti.
Prezentul regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca în şedinţa din 29.01.2013.
RECTOR,
Prof. dr. Doru PAMFIL

VIZAT Oficiul Juridic,
Viorel APOSTU
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