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Situația financiară 2019 

● Didactic 

○ Încasări- 8.929.532 Ron 

1,441,610 euro = 6.144.078 Ron  

○ Plăți- 17,506,971 Ron 

● Sold- -2.433.362 Ron 















2019 
2018 
2017 

Numai sume peste 
10000 Ron/an 

carburanti 







Consultații 

● Sold inițial  182.724.00 

● Venituri proprii  219.686 RON 

● Plăți 188.428 

○ Sold 213.982 



Clinica de Urgențe 2019 







Clinica - Noi Animale de Companie 2019  

Total încasări:    55.725 Ron 

Cheltuieli materiale:  54.494 Ron 

Sold:   9.541 RON 





Clinica de rumegătoare și animale 
de renta 2019 

Total încasări:   22.861  Ron 

Plăți: 5.198 Ron 

Sold: 24.681 RON 





Contracte interne 2019 



CTR Prof.dr. Oană Liviu 



CTR Conf.dr. Lăcătuș Radu 



Solt final: 91.477 

CTR Prof.dr. Mircean Mircea 



Sold 44.500 Ron ! 

Conf.dr. Scurtu Iuliu 



Prof.dr. Mircean Viorica 



Investiții 

 

 



Renovări 
Spital 

Urgențe 







Defibrilator automat și manual 

Reamenajare spații depozit 



● Facilități Spital de Urgență 
● Depozit pentru hrana 

animalelor spitalizate 



Achiziții echipamente 
protecție 

Reorganizare/reparații 
facilități studenți zona SU 



Retarchetare/ 
racordare 

canalizare/lărgire 
acces Medicală 



Renovare spații 
Histologie 



Schimbare camera 
frigorifică Anatomie 

Autoclav Igienă 



Calculatoare  Farmacologie și Fiziologie 



Chirurgie: Renovări / reamenajări / dotări sală 
curs / sală lucrări practice / birouri 



Chirurgie: Renovări/reamenajări/dotări spațiu 
sterilizare  



Boli infecțioase - cuști, mobilier, monitor funcții 
vitale  



Parazitologie-amenajare 
mobilier, birouri 



Morfopatologie 
 



Morfopatologie 



Morfopatologie 
 



Amenajare  
depozit  

farmaceutic 



Iluminare 
led holuri 

Clinici 
FMV 

Canalizare 
Clinici FMV 



Limitare acces clinici 
FMV/spital FMV 

Infoliator încălțăminte 



Zugrăveli / amenajări sală Disciplina Sisteme de producție 
(Clădire Horticultură) 



Aparatură - Disciplina de Nutriție 



Aparatură - Disciplina CSV 



Activitatea didactică 
Evaluare periodică / acreditare ARACIS 

Structura resursei umane 
Cadre didactice noi/avansări 

Planul de învățământ 
Organizare proces învățământ 

Manuale didactice 



● Evaluare periodică  ARACIS  

Program studii - Medicină Veterinară, licență,  română 

Coordonator comisie întocmire dosar: Prof.dr. Nicodim FIȚ  

● Acreditare  ARACIS  

Program studii - Medicină Veterinară, 

licență,  franceză 

Coordonator comisie întocmire dosar: 

Prof.dr. Sanda ANDREI  



Structura resursei 
umane 



Structura resursei umane- posturi ocupate 

Total cadre didactice = 94 





Structura resursei umane- ponderea personalului 
de predare 

Inkl PhD 



Avansări / cadre didactice noi 



Cadre didactice noi / avansări în 
anul 2019 



Planul de învățământ 
Organizarea procesului de 

învățământ 



Disciplină nou introdusă în 2019-2020 

● Disciplină facultativă -“Rezistența la antimicrobiene și utilizarea prudentă a 
antimicrobienelor în medicina veterinară” - conform cu recom. Comisiei 
Europene 2015/C299/04 

 

● Fișele disciplinelor organizate pe specii la chirurgie și medicală, pentru anii 4 și 5  

 



Manuale didactice 









Studenți 

Evoluția numărului de studenți 
Situații școlare 

Promovabilitate licență 2019 
Practica studențească 

Burse studențești 
Cămin 
IVSA 

 



Număr studenți/Situații 
școlare/Promovabilitate licență 



Date studenți FMV Cluj-Napoca 
 



Evoluția numărului de studenți- secția română 
 





Proporții numerice studenți- taxă vs buget 
 



Cămin 75% grad de satisfacere a cererilor la data de 1 octombrie 2019 



Situații școlare- septembrie 2019 



Promovabilitate licență 



Practica studențească 



Practica studențească2018-2019 



Practica studențească - locație 



Unități- practică  



Caracter practică 



Practica extramurală a studenților - Școala de vară “Cercetare 
subacvatică și biodiversitate”   6 ediții (2014-2019), 74 participanți  



Practica intramurală- Ferma Cojocna 



Practica intramurală- Ferma Cojocna 





Burse studențești 



Sume totale alocate/semestru=  

174.066 ron/lună 

performanță 9 

merit 1 9 

merit 2 131 

sociale 81 



Burse din fonduri proprii 

● Burse Clinica ecvine - 5 burse  

● Burse internariate - 17 burse 

Bursa privata 

● Bursa Ceva la 2 studenti 

● Bursa ocazionala ca premiu Novaintermed  



IVSA- activități ale 
organizației studențești 



IVSA - activități ale organizației studențești 
Ianuarie: 

● Participare la Simpozion Global IVSA în 

Coreea de Sud– 1 student 

Februarie: 

● Workshop de făcut mărțișoare 

● Schimb de experiență Clujeni în Scoția, 

Edinburgh- 10 studenți 

Martie: 

● Teambuilding 

● Schimb de experiență Scoțienii în Cluj 

Aprilie: 

● Trash Challenge în campusul USAMV 

● Participare la Targul Gaudeamus 

● Schimb de experiență Turci în Cluj 

● Donate-Fi erou împreună cu animalul 

tău (campanie donat sânge) 

 

Mai: 

● Participare la Simpozionul Studențesc în 

Timișoara 

● Schimb de experiență Clujeni în Turcia, Aydin- 6 

studenti 

Iunie: 

● Co-organziare ZIOA 

● Co-Organizare congres Neurovet in Cluj 

Iulie: 

● Voluntariat Admitere USAMV 

● Participare Congres Global IVSA in Croația – 5 

studenți 

(Lucian Todirica și-a incheiat mandatul de Trustee 

în IVSA Global ) 



Septembrie: 

● Participare la Adunarea Generala USR la Craiova- 1 student 

● Organizare curățenie în perimetrul Căminului 8 Hașdeu 

● Cazări 

Octombrie: 

● Inscrieri în asociație 

● Adunare Generală IVSA 

● Participare la împădurire 

Noiembrie: 

● Voluntariat AMVAC 

● Organizare Balul Bobocilor FMV 

● Organizare și participare la Balul Bobocilor USAMV 

Decembrie: 

● Teambuilding 

● Proiect Shoebox 

● Concert de Colinde USAMV 

 





Cămin VIII 
Curățenia de 

toamnă 





Școala doctorală de 

Medicină Veterinară 

http://www.usamvcluj.ro/index.php/doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-medicina-veterinara
http://www.usamvcluj.ro/index.php/doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-medicina-veterinara


18 Conducători de doctorat 
2 Teze abilitare depuse 



Admitere 2019 
● Distribuția valorilor mediilor 

● Evoluția retrospectivă a numărului de candidați 









Mobilități Erasmus+ 



Student mobility- outgoing 

Tip mobilitate Nr. mobilități FMV Nr. total USAMV 

SM outgoing 

 - studiu 28 33 

- plasament 34 56 

Total mobilități studenți 62 89 



Student mobility- incoming 

Tip mobilitate Nr. mobilități FMV Nr. total USAMV 

SM incoming 

 - studiu 48 62 

- plasament 7 9 

Total mobilități studenți 55 71 



Mobilități cadre didactice 

Tip mobilitate Nr mobilități 

FMV 

Nr total USAMV 

STA outgoing (FMV - alte univ.) 23 87 

STA incoming (alte univ. - FMV) 26 66 



Activitatea de cercetare 
 

Centre și laboratoare de cercetare 

CTT - COMPAC 

Proiecte de cercetare 

Publicații științifice 

Premii naţionale şi internaţionale 

Simpozion USAMV 2019 

Simpozion Studentesc 2019 

Alte activități științifice 
 











Proiecte de cercetare 





























Cărţi  științifice 













► 81  participanţi la cele două secţiuni (13  din străinătate) 

34  prezentări orale (13 Secțiunea Preclinici + 21 Secțiunea Clinici) 

46  Postere (23 Secțiunea Preclinici + 23 Secțiunea Clinici) 























Perfecționare cadre didactice 





Cazuri clinice raportate 
Număr total înregistrări server 

Maravet 
Tipuri de înregistrări 
Foi observație clinică 

Intervenții chirurgicale 
Medici 

Ponderea speciilor 



Evoluția numărului de înregistrări în  
sistemul electronic 



2016 - 2019 Total înregistrări Maravet 



Foi observație clinică 





Locație intervenții chirurgicale 



Important! 
Un număr însumat de peste 200 foi provin de la 
specii exotice (neincluse în statistica) 

Foi observație clinică / specie (min 10 foi / specie) 





Rezultate autoevaluare 
Situația punctajelor pe departamente și grade didactice 

Ierarhizare pe grade didactice 



Departament Preclinic 

Media punct/cadru didactic = 1086.2 





Departament Producții 
Animaliere și Siguranță a 

Alimentelor 

Media punct/cadru didactic = 769 





Departament Paraclinic și Clinic 

Media punct/cadru didactic = 1352 



Dep Clinic 



Departament Clinic 

Media punct/cadru didactic = 1562 





Total punctaje Fișa A și Fișa B 

Medie Departamente (raportat la 
numărul cadrelor didactice 



Propuneri 2020 



Propuneri activitate didactică 
● Promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional; 

● Revizuirea/îmbunătățirea planurilor de învăţământ și a fișelor disciplinelor 

(utilizarea unor modele de la facultăţi de prestigiu); 

● Reducerea prezentărilor teoretice și seminariilor cu prezentarea mai multor 

cazuri și activităţi; 

● Organizarea de întruniri pentru instruirea cadrelor referitoare la SDL; 

● Structurarea materiilor clinice aferente anului IV pe specii și 

implementarea modularității materiilor similar anului VI 

● Re-evaluarea ponderii speciilor în portofoliul activități clinice și didactice  

 



Propuneri activitate didactică 
● Revizuirea listei competenţelor și abilităţilor de prima zi în 

conținuturile curiculare ale FMV-CN; 

● Continuarea  dezvoltării programelor de tehnicieni veterinari;  

● Continuarea  programului de formare potcovari ortopedici; 

● Reorganizarea  celor 7 tipuri de internariat în domeniul MV; 

● Susținerea  colegilor angajați în programe de rezidențiat sau la alte 

forme pregatire internațională 

● Modificări în modul de efectuare a practicii studențești- obligativitatea 

efectuării a unei săptămâni în clinici/laboratoare FMV 

 



Propuneri activitatea de cercetare 
● Dezvoltarea de parteneriate internaționale în vederea perfecționării resursei 

umane;  

● Dezvoltarea cercetării aplicative, inovării și a transferului tehnologic; 

● Implementarea proiectului integrat de cercetare aplicativă, autofinanțat de 

facultatate; 

● Atragerea de fonduri atât prin cercetare cât şi activităţi de diagnostic şi 

manopere veterinare pentru parteneri privaţi; 

● Participarea la manifestările ştiinţifice din ţară şi străinătate, cu lucrări 

originale, sau în calitate de moderator, lector invitat ; 

● Creşterea vizibilităţii publicațiilor editate sub egida FMV;  

● Obţinerea de premii şi distincţii (UEFISCDI, ASAS, Academie etc.); 

● Incurajarea colegilor să se abiliteze dacă îndeplinesc condițiile. 



Servicii 
● Implementarea progresivă a protocoalelor standard pe 

manopere;  

● Organizarea serviciului de gardă pe clinici; 

● Realizarea sistemului de gărzi plătite; 

● Implicarea studenților în activități de servicii și 

monitorizarea  tipurilor de  activități de practică prestate 

de către acestea; 

● Evaluarea oportunității schimbării softului de evidență a 

cazurilor clinice. 



Propuneri investiții 
● Amenajarea unor noi laboratoare: Creștere si Producții animaliere; 

● Reorganizare în vederea optimizării activității didactice (Fiziologie; 

Farmacologie; Săli Chirurgie); 

● Renovare laboratoare studenți (Biochimie, Biofizică);  

● Amenajarea unui laborator de transfuzii sânge pentru canide; 

● Amenajarea unui spaţiu nou pentru extinderea clinicii ecvine; 

● Remedierea problemelor în zona subsol corp VII și VI; 

● Refacerea sistemului de canalizare şi apă în spaţiile facultăţii; 

● Refacerea acoperişului clădirii C2 - pavilion VI – corp B; 

● Modernizarea sistem WiFi cu acces liber în facultate; 

● Achiziții de microscoape pentru studenți. 
 



INVESTIȚII derulate  
în perioada 2016 - 2019 













Vă mulțumesc pentru atenție! 


