


MOTTO

Uneori m-am întrebat de ce nu 
face cineva ceva….face cineva ceva….

Apoi am înţeles că acel
cinevasunt eu.
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2009-2010



PROIECTE

1. REALIZAREA REVISTEI 
USAMV NEWSLETTER, 

În prezent, pentru ziarul 
universităţii universităţii 

lucrează lunar 12 voluntari.
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2. ORGANIZAREA LANSĂRII ŞI LICITAŢIEI 
GREEN CALENDAR 2010



PROIECTE
3. STRȂNGERE DE FONDURI PENTRU 

IONUŢ BUDEAN
MEMBRU AL ANSAMBLULUI MIC AL USAMV 

CLUJ-NAPOCA

Ce am făcut pentru Ionţ?

500 lei donaţie-jumatate din premiul de 
excelenţă URSUS 2009 a fost donat de excelenţă URSUS 2009 a fost donat de 

un student USAMV.

Alimente pentru Ionuţ şi familie de 
Crăciun.

800 lei- banii strȃnşi din licitaţia 

GREEN CALENDAR.
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4. FII VERDE LA AGRARIA

Ateliere de lucru cu
elevi şi studenţi în careelevi şi studenţi în care
aceştia au fost invataţi
să recicleze materiale
ieşite din uz.
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5.ÎMPREUNA CU COPIII DE 1 IUNIE
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6.Concurs amenajare peisagistică pentru 
studenţi la CORA

Concurs de proiecte de amenajare peConcurs de proiecte de amenajare pe
spaţiul pus la dispoziţie de CORA, cele mai
bune proiecte au fost premiate de CORA iar
studenţilor cȃştigători le-a fost oferită o
excursie – circuit european (Budapesta -
Bratislava – Praga – Viena, excursia a durat 6
zile).





PROIECTEPROIECTE
2010 - 2011



PROIECTE



PROIECTE



PROIECTE



PROIECTE



PROIECTE



PROIECTE



PROIECTE



PROIECTE

PROMOVARE PUB AGRONOMIA



ARTICOLE MASS-MEDIA

Asociaţia VIA USAMV sprijină un copil talentat din Chinteni

…,,Ionuţ a avut o surpriză de Moş Nicolae când, membri asociaţiei i-au dus câteva
cadouri de Sărbători. Membri asociaţiei şi coordonatorul Motoc au decis să îl sprijine
şi mai mult, pentrucaacestcopil talentatsă continuecea începutacumun an. Cei deşi mai mult, pentrucaacestcopil talentatsă continuecea începutacumun an. Cei de
la Asociaţia VIA USAMV şi-au propus să fie „îngerii lui păzitori“ pentru o vreme,
iar oricine este dispus să facă o faptă bună, este aşteptat cu braţele deschise pentru a
încerca sa rezolvăm una dintre milioanele de probleme cu care se confruntă „talpa
ţării “.

Sursa: decembrie 28, 2009 by newsletterusamv



ARTICOLE MASS-MEDIA

Campania „Donează un mărţişor” a Asociaţiei VIA

Asociaţia „VIA” USAMV a derulat în perioada 28.02-07.03.2011 campania
„Donează un mărţişor”. Scopul acestei campanii a fost dăruirea unor mărţişoare, flori
şi pachetevârstnicilorde la Casade Seniori „Thedora” din Cluj-Napoca. Cei pesteşi pachetevârstnicilorde la Casade Seniori „Thedora” din Cluj-Napoca. Cei peste
100 de bătrâni au primit cu bucurie vizita voluntarilor cu ocazia zilei de 8 Martie.
Asociaţia „VIA“ doreşte să mulţumească prin intermediul ziarului universităţii
tuturor cadrelor didactice, personalului angajatşi studenţilor pentru sprijinul acordat
în derularea acestei campanii.

Sursa: martie 23, 2011 by newsletterusamv



ARTICOLE MASS-MEDIA

Agraria, un brand de Cluj de succes

Sub motto-ul “FII VERDE LA AGRARIA”, campania de strângere de fonduri pentru
amenajarea parcului grădiniţei Raza de soare din Cluj-Napoca derulată de Târgul
AGRARIA a fost un succes.

În acest cadru, Târgul AGRARIA a primit vizita unui grup de cca. 50 de copii de la
Grădiniţa RAZĂ DE SOARE. Copiii au învăţat lucruri noi despre natură şi animale,
vizitând expoziţia de ovine, caprine,cabaline,bubaline,porci şi păsări, dar şi standurilevizitând expoziţia de ovine, caprine,cabaline,bubaline,porci şi păsări, dar şi standurile
cu tractoareşi alte echipamente. Apoi, 25 dintre copii au realizat desene despre utilajele şi
animalele văzute la AGRARIA, aceste desene făcând obiectul unei licitaţii.

În acelaşi context, au fost prezentate câteva obiecte din materiale reciclabile: Copacul
Eco – realizat de studenţii din Asociaţia VIA USAMV Cluj, decoraţiuni şi machete
realizate de Organizaţia Studenţilor de la Ştiinţa şi Ingineria Materialelorşi Mediului –
Universitatea Tehnică din Cluj.

Fondurile obţinute în schimbul desenelor copiilorşi al obiectelor din materiale
reciclabile vor fi folosite pentru achiziţionarea de material dendrologic pe care voluntarii
Asociaţiei VIA îl vor folosi în amenajarea peisagistică a unui parc la Grădiniţa RAZĂ DE
SOARE din Cluj-Napoca.

Sursa: iunie 30, 2011 by newsletterusamv



ARTICOLE MASS-MEDIA

Studentii de la USAMV au colectat 2 tone de hartie 

Zece voluntari ai Asociatiei VIAa Universitatii de Stiinte
Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca au adunat
in doar cinci zile 2 tone de hartie reciclabila, in cadrul unei
campanii desfasurate in campusul USAMVsi in hipermarket-ul
Cora.

Hartia colectata va fi valorificata, banii fiind redirectionati spre
campania "Casa in care sa-mi cresc copilul", proiect al Fundatiei de
Caritate Herald, ce vine in sprijinul a sase mame care-si cresc
singure copii si care vor beneficia pentru prima data de un spatiu
propriu de locuit.

Sursa: Adevărul, 22 Aprilie 2011



ARTICOLE MASS-MEDIA

Senatul USAMV a scos din buzunar bani pentru 35 de 
studenţi

O sumă de 10.000 de lei ajunge la studenţii de la Universitatea 
de Ştiinţe agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj.

Banii vin din buzunarul membrilor din Senatul universităţii.
Sumaa fost oferită cu titlul de bursepentru35 de studenţi, careSumaa fost oferită cu titlul de bursepentru35 de studenţi, care

au primit câte 300 de lei. “Fiecare senator a contribuit cu o sumă la
cuantumul total al cadourilor, la care s-au adăugat şi două burse
acordate de Federaţia Asociaţiilor Studenţilor USAMV şi alte două
de către Asociaţia de Voluntari (VIA) USAMV Cluj”, au arătat
reprezentanţii universităţii.

Sursa: Ziua de Cluj, 16 decembrie 2010, 18:15 
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CUTIA CU BUCURII

beneficiari – Asociaţia ,,Maria-Gabriel”
În vederea strâgerii de fonduri s-a realizat În vederea strâgerii de fonduri s-a realizat 
,,Târg de produse handmade”.




