
















1 

  

Plan operațional USAMV Cluj-Napoca 2021 

  
Misiunea şi Viziunea 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca are ca misiune principală, conform Cartei, formarea profesională 
de nivel universitar şi producerea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare. USAMVCN este o instituţie de învăţământ superior de 
cercetare avansată şi educaţie care se adaptează permanent cerinţelor regionale, naţionale şi europene în privința educaţiei, cercetării, 
inovării şi transferului tehnologic în domeniile specifice ştiinţelor vieţii, asumate prin programele de studii şi de cercetare. 

Universitatea promovează excelenţa în învăţământ, cercetare şi inovare, prin formare academică universitară şi postuniversitară, prin 
educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

Universitatea promovează conceptul potrivit căruia valorile cunoaşterii sunt universale, iar educația şi cercetarea presupun evaluare şi 
autoevaluare corectă, dialog constructiv şi libertate în exprimarea opiniilor, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, precum şi respectul faţă de mediu şi faţă de tot ce este viu. 

Prin calitatea serviciilor oferite, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, universitatea îşi propune să fie în 
continuare un pol de excelenţă şi să contribuie la dezvoltarea tehnologică, culturală, socială şi economică locală, regională, naţională şi 
europeană. 

       

În această direcție, au fost stabilite 11 obiective strategice (OS) a căror realizare să conducă la îndeplinirea misiunii: 

OS.1. Management strategic eficient 
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OS.2. Învățământ performant bazat pe criterii de calitate 

OS.3. Resursă umană competentă și eficientă 

OS.4. Cercetare avansată 

OS 5. Condiții de viață de înaltă calitate studenților universității 

OS 6. Bază materială funcțională la standarde de calitate 

OS 7. Finanțarea instituțională din fonduri nerambursabile 

OS 8. Colaborare eficientă cu mediul de afaceri și alumni 

OS 9. Management financiar optimizat 

OS 10. Amplificarea colaborărilor internaționale 

OS 11. Continuarea procesului de informatizare a universității și o promovare eficientă a imaginii universității 

     Pentru fiecare dintre aceste obiective strategice s-au propus o serie de obiective operaționale (OO) intercorelate considerate 
importante pentru realizarea obiectivelor strategice la baza cărora stau: 

OS.1. 

OO. 1.1. Evaluarea planului operațional pentru anul 2020 

OO. 1.2. Realizarea planului operațional pentru anul 2021 

OO. 1.3. Monitorizarea inserției absolvenților USAMVCN pe piața muncii 

OO. 1.4. Creșterea vizibilității USAMVCN în ranking-urile naționale și internaționale 

OO. 1.5. Optimizarea cooperării cu mediul socio-economic 
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OO. 1.6. Continuarea dezvoltării managementului de tip antreprenorial 

OS.2. 

OO. 2.1. Revizuirea standardelor minimale de calitate în domeniile universității 

OO. 2.2. Evaluarea periodică, din 5 în 5 ani, a unor programe de studiu nivel licență și master 

OO. 2.3. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu 

OO. 2.4. Asigurarea calităţii programelor de studiu 

OO. 2.5. Actualizarea anuală a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel 
licență și masterat având în vedere modificările legislative 

OO. 2.6. Actualizarea Regulamentului de Admitere 

OO. 2.7. Actualizarea, din punct de vedere a legislației în vigoare, a  reglementărilor USAMVCN  privind studiile 
universitare de doctorat 

OO. 2.8. Evaluarea calității resursei umane a USAMVCN 

OO. 2.9. Creșterea gradului de implicare a studenților în procesul de asigurare a calității 

OO. 2.10. Realizarea evaluărilor intercolegiale la nivelul fiecărei facultăți 

OO. 2.11. Stimularea performanței profesionale a studenților 

OO. 2.12. Diminuarea ratei de abandon a studiilor la fiecare nivel de studii 

OS.3. 

OO. 3.1.  Evaluarea calității resursei umane a universității 

OO. 3.2. Stimularea valorilor profesionale și științifice 
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OS.4. 

OO. 4.1. Menținerea accesului la principalele baze de date internaţionale (Elsevier, Springer, Web of Science, etc.) 

OO. 4.2. Creșterea calității Buletinelor USAMV, utilizarea platformelor vizibile (ScholarOne – Clarivate Analytics). 

OO. 4.3. Organizarea de manifestării ştiinţifice: 20th International Conference „Life Sciences for Sustainable Development”, 
Workshopuri, Seminarii. 

OO. 4.4. Întărirea cercetării prin integrarea de specialiști cu recunoaștere internațională 

OO. 4.5. Promovarea participării la programele de cercetare naționale și internaționale, interne 

OO. 4.6. Evaluarea activității institutelor/ centrelor/ laboratoarelor de cercetare  

OO. 4.7. Creșterea vizibilității cercetării 

OO. 4.8. Promovarea Conferinței USAMVCN  

OO. 4.9. Stimularea antreprenoriatului prin granturi de cercetare interne 

OO. 4.10. Întâlniri de lucru cu agenții economici și dezvoltarea colaborărilor existente 

OO. 4.11. Creșterea calității și a numărului de lucrări științifice, a brevetelor de invenție, a participărilor la manifestări 
științifice în țară și străinătate 

OO. 4.12. Actualizarea ofertei de servicii de cercetare și consultanță 

OO. 4.13. Inventarierea fondului de carte al Bibliotecii 

OO. 4.14. Prelucrarea tuturor documentelor intrate în anul 2021 în Biblioteca USAMVCN 

OO. 4.15. Prezentarea ofertei editoriale la principalele târguri 

OS.5. 
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OO. 5.1. Implicarea studenților în administrarea facilităților oferite de USAMVCN 

OO. 5.2. Activităţi profesionale, culturale şi sportive organizate de studenți 

OO. 5.3. Diversificarea tipurilor de burse acordate studenților 

OO. 5.4. Susţinerea angajării part-time în USAMVCN a studenţilor 

OO. 5.5. Optimizarea rețelelor de internet din căminele USAMVCN 

OO. 5.6. Dinamizarea activității de voluntariat în cadrul USAMVCN 

OO. 5.7. Actualizarea regulamentelor specifice studenților 

OO. 5.8. Îmbunătățirea condițiilor de practică în stațiunile didactice experimentale ale USAMVCN 

OO. 5.9. Diversificarea partenerilor din mediul privat care acceptă studenții USAMVCN pentru practică 

OO. 5.10. Facilitarea ocupării unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare 

OO. 5.11. Reamenajare Sală de fitness USAMVCN 

OO. 5.12. Optimizarea funcționării Cantinei 

OO. 5.13. Maximizarea eficienței economice a căminelor și restaurantului 

OO. 5.14. Asigurarea unor condiții optime de cazare pentru studenții USAMVCN 

OS.6. 

      OO. 6.1. Analiza situației patrimoniale 

      OO. 6.2. Dezvoltarea bazei materiale 

                  OO. 6.3. Modernizarea bazei materiale aferentă spațiilor dedicate procesului didactic 
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OS.7 

      OO. 7.1. Identificarea unor surse bugetare/extrabugetare 

      OO. 7.2. Implementarea proiectelor câștigate 

OS.8. 

      OO. 8.1. Participarea la activitățile desfășurate în cadrul cluburilor oamenilor de afaceri străini din regiune 

OO. 8.2. Stabilirea unor programe de mentorat cu mentori din mediul de afaceri 

OO. 8.3. Cooptarea absolvenților în comunitatea Asociația absolvenților 

OO. 8.4. Dezvoltarea bazelor de date cu absolvenți la nivelul facultăților 

      OS.9. 

OO. 9.1. Optimizarea veniturilor şi asigurarea sustenabilităţii financiare a unităţilor didactice, de cercetare, a fermelor  și 
departamentelor administrative 

OO. 9.2. Gestionarea resurselor existente pentru asigurarea funcţionării optime a unităţilor didactice, de cercetare, fermelor  
şi departamentelor administrative 

      OS.10. 

                  OO. 10.1. Intensificarea cooperărilor cu universităţi și institute de cercetare din străinătate 

                  OO. 10.2. Creşterea vizibilităţii internaţionale a universității 

OO. 10.3. Creşterea numărului de mobilități internaționale și optimizarea procesului 

OO. 10.4. Atragerea de fonduri de dezvoltare instituțională pentru internaționalizare 

      OS. 11 
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                  OO. 11.1. Upgrading al sistemului informatic 

OO. 11.2. Asigurarea vizibilității universității – IT 

OO. 11.3. Modernizarea facilităților informatice 

OO. 11.4. Promovarea ofertei educaționale a USAMV CN 

OO. 11.5. Asigurarea vizibilității naționale 

OO. 11.6. Organizarea de campanii umanitare/activități de responsabilitate socială 

  
 

  

 

1. Managementul strategic al universităţii 

Obiectiv operațional Activități preconizate 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Indicatori de 
realizare 
obiectiv 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

(unde 
este 

cazul) 
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1. Realizarea planului 
operațional pentru anul 
2021 

- stabilirea obiectivelor 
principale pentru anul 2021 la 
nivel de rectorat; 
- realizarea planului 
operațional; 

Planul 
operațional 

mai - 
septembrie 

Rector 
Prorectori, 
DGA 

    

3. Monitorizarea și 
evaluarea inserției 
absolvenților USAMVCN 
pe piața muncii 

- actualizarea metodologiei; 
- culegerea datelor, analiza și 
interpretarea datelor; 
- realizarea raportului; 

1 raport septembrie Rector 
Prorectori 

    

4. Optimizarea vizibilității 
USAMVCN în ranking-
urile naționale și 
internaționale 

- culegerea datelor pentru 
participarea USAMVCN în 
ranking-urile vizate; 
- încărcarea datelor pe site-
urile corespunzătoare; 
- analizarea poziției 
USAMVCN în urma 
participării în ranking-uri; 

1 raport octombrie Rector 
Prorectori 
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5. Optimizarea cooperării 
cu mediul socio-economic 

- cooperarea cu autorități 
naționale și internaționale; 
- cooperarea cu firme din 
domeniul de activitate al 
universității; 

acorduri permanent Prorectori 
Decani 
Prodecani 

    

6. Continuarea dezvoltării 
managementului de tip 
antreprenorial 

- stimularea cooperării dintre 
facultăți și SRL-ul 
universității; 
- realizarea de analize și 
expertize pentru mediul local 
și național; 
- utilizarea eficientă a 
patrimoniului și a 
potențialului de consultanță, 
cercetare și transfer 
tehnologic 

Produse, 
servicii noi 

permanent Rector 
Prorectori 

    

  

2. Învăţământ şi asigurarea calităţii 

Obiectiv operațional Activități preconizate 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Indicatori de 
realizare obiectiv 

Termen 
de realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

(unde este 
cazul) 
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1. Revizuirea 
standardelor minimale 
de calitate în domeniile 
universității 

Actualizarea 
regulamentelor și 
procedurilor în vigoare; 
  

RU, PO permanent Rector, CA, 
DAC 

    

2. Evaluarea periodică 
din 5 în 5 ani a unor 
programe de studiu 
nivel licență 

Derularea procedurilor 
pentru evaluarea 
periodică a programelor 
nivel licenţă 

Programe 
acreditate/reacreditate
; 

permanent Rector, CA, 
DAC 

    

3. Autorizarea și/sau 
acreditarea unor noi 
programe de studiu 
  

Elaborarea documentelor 
de bază ale programelor 
de studii - aplicarea 
procedurii privind 
autorizarea și /sau 
acreditarea; 

Noi programe licenţă 
și master autorizate 
/acreditate; 

permanent Decani, 
Coordonatori 
programe 
DAC 

    

4. Evaluare în vederea 
recertificării sistemului 
de management al 
calității ISO 9001/2015 

Elaborarea documentelor 
de bază; 

Manualul calității 
Proceduri 

septembrie-
octombrie 

Rector 
Prorector 
calitate 
DAC 

    

5. Demararea 
procedurilor de 
înființare a unor 
programe de studii în 
limbi străine la nivel 
licență/masterat 

 Elaborarea documentelor 
de bază; 

1 program de studiu / 
facultate 
  

permanent Rector, 
Decani, 
Coordonatori 
programe 
Prorector 
didactic 

    

6. Corelări ISCED ale 
programelor de studii şi 
ale calificărilor conexe 
în ţările din întreaga 
lume 

Întâlniri cu angajatori 
pentru  adaptarea 
programelor masterale cu 
cerințele pieței muncii; 

Programe de studii 
masterale 

permanent Rector 
Decani 
Prorector 
didactic 
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7.  Autorizarea și/sau 
acreditarea unor noi 
programe de studiu 
educație terțiară non 
universitară 
  

Elaborarea documentelor 
de bază ale programelor 
de studii - aplicarea 
procedurii privind 
autorizarea și /sau 
acreditarea; 

Noi programe 
colegiu: 
- Tehnician silvic 
- Tehnician în 
prelucrarea cărnii și a 
laptelui 
- Mecanic agricol 

permanent Prorector 
Decani, 
Manager proiect 
POCU EduForm 
Director 
Colegiu 
Coordonatori 
programe 
colegiu 

Proiect 
POCU 
EduForm 
  

  

8.  Monitorizarea 
programelor de studii 
postuniversitare 
acreditate. 

Elaborarea documentelor 
de bază ale programelor 
de studii; 

Programe de studii 
postuniversitare: 
- Specialiști pentru 
sistemul de 
management al 
siguranței produselor 
alimentare conform 
principiilor 
HACCP,GMP, 
GLP,GHP 
- Auditori interni 
pentru sistemul de 
management al 
siguranței alimentului 
conform standardelor 
din seria ISO 2200 și 
ISO 190111 

permanent Coordonator 
CÎPV 
Directori 
program de 
studiu 
  

    

9. Asigurarea calităţii 
programelor de studiu 
  

Revizuirea planurilor de 
învăţământ; 
Revizuirea anuală a 
fişelor disciplinelor; 
  

Programe de studii permanent Decani, 
Coordonatori 
programe 
DAC 
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10. Actualizarea 
Regulamentelor 
specifice activităților 
didactice, RU 7, RU16, 
RU18, RU37, RU40, 
RU41, RU45, RU52, 
RU60, în conformitate 
cu reglementările MEN 

Actualizare - RU 7, 
RU16, RU18, RU37, 
RU40,RU41, RU45, 
RU52, RU60 
  

Regulamente 
aprobate de CA și  
Senat 
  

permanent Rector 
Decani 
Prorector 
didactic 
Prorector 
calitate 
  
  

    

11. Actualizarea  
reglementărilor 
USAMVCN  privind 
studiile universitare de 
doctorat/abilitare - în 
concordanță cu 
legislația națională 

Actualizarea 
metodologiilor  și 
regulamentelor  
referitoare la studiile 
universitare de 
doctorat/abilitare, 
sustineri on-line; 
Înființarea de noi domenii 
de doctorat/abilitare 

RU permanent Rector, 
Director CSUD 

    

12. Evaluarea calității 
resursei umane a 
USAMVCN 

Revizuirea criteriilor/ 
punctajelor de evaluare a 
cadrelor didactice din 
fișele A si B; 
Revizuirea fișei de 
evaluare a cadrelor 
didactice de către 
studenți; 

Grile de evaluare 
revizuite 

permanent Rector, 
CA, 
DAC 

    

13. Implicarea 
studenților în procesul 
de asigurare a calității 

Evaluări semestriale a 
activității cadrelor 
didactice 

Promovarea 
evaluărilor on-line 
Rapoarte de evaluare; 

februarie 
octombrie 

Rector, 
CA, DAC 
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14. Realizarea 
evaluărilor 
colegiale/evaluarea 
directorului de 
departament 

Realizarea evaluărilor 
colegiale/director de 
departament în cadrul 
fiecărui departament 
(online); 
Realizarea unui raport la 
nivelul fiecărei facultăți; 

Rapoarte la nivelul 
facultăților; 

iulie Rector, CA, 
Consiliul 
Didactic, 
DAC 

    

15. Stimularea 
performanței 
profesionale a 
studenților 
  

Susținerea studenților în 
vederea participării la 
activități profesionale; 
Perfecționarea facilităților 
de predare, învățare și 
evaluare, cu accent pe 
infrastructura IT 
(platforme online) și 
multimedia 

Număr studenți 
participanți la 
manifestări științifice 
profesionale; 
  

mai Rector, 
CA, 
DAC 

    

16. Dezvoltarea 
continuă a resursei 
umane prin participarea 
la stagii de specializare 

Susținerea cadrelor 
didactice în vederea 
participării la activități 
profesionale; 
  

Număr participări Permanent Rector, 
Decani 
DAC 
Prorector 
didactic 

    

17. Diminuarea ratei de 
abandon la fiecare ciclu 
de studii 

Consilieri 
psihopedagogice 
permanente a studenților 
prin CCOC 
Elaborarea unei analize 
privind abandonul 
studiilor; 

Raport număr 
studenți consiliați; 
Un raport privind 
abandonul studiilor; 

noiembrie Prorector 
didactic 
DAC 
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3. Resursa umană 

Obiectiv 
operațional 

Activități preconizate pentru 
îndeplinirea obiectivului 

Indicatori de 
realizare obiectiv 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

 

1.  Evaluarea 
activității resursei 
umane din 
Universitate 

Elaborarea unui raport de analiză a 
situației personalului USAMVCN 
(didactic, de cercetare, didactic 
auxiliar, TESA/ nedidactic) 

Raport decembrie Rector, 
Director 
resurse umane 

    

2. Stimularea  
valorilor profesionale 
și științifice 

Salarizare suplimentară provenită din 
granturi de cercetare internă/externe 
sau activități economice; 
Susținere financiară pentru stagii de 
specialitate în străinătate; 
Selecție pe criterii de calitate a 
doctoranzilor și a cadrelor didactice; 
Direcționarea activităților didactice în 
regim de plata cu ora cu precădere spre 
asistenți și șefi de lucrări; 

Contracte interne; 
Aprobarea unor sume 
de bani din buget 
care să susțină 
stagiile; 
  

permanent Rector, 
CA 

 Venituri 
USAMV 

 2000 
mii lei 
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 4. Cercetare 

   Obiectiv Activități 
preconizate pentru 
îndeplinirea 
obiectivului 

Indicatori  de realizare 
obiectiv 

Termen de 
realizare 

Sursă finanțare Responsabil Buget 
Estimat 

1. Menținerea accesului la 
principalele baze de date 
internaţionale (Elsevier, 
Springer, Web of Science 
etc.) 

Continuarea 
participării în 
consorţiul ANELIS 
+; 
Acces nelimitat on-
line la literatura de 
specialitate 
relevantă; 

Număr accesări de către 
comunitatea academică 
USAMV 

permanent Proiect cercetare 
FDI sau 
fondurile 
universității 

Rector, Prorector 
cercetare 

120.000 
lei 

2. Creșterea calității 
Buletinelor USAMV, 
utilizarea platformei 
(ScholarOne – Clarivate 
Analytics). 

Menținerea 
platformei 
ScholarOne pentru 
cele 5 buletine 
USAMV; 
Utilizarea 
recenzorilor din baza 
de date Web of 
Science; 
Dezvoltarea site-
urilor buletinelor; 

Raport statistic permanent Proiect cercetare 
FDI sau 
fondurile 
universității 

Prorector 
Cercetare, CCDI 

30.000 
lei 

3. Organizarea de 
manifestării ştiinţifice: 20th 

International Conference 
”Life Sciences for 
Sustainable Development”” 

Redefinirea 
materialelor de 
identitate simpozion; 
Reconstruirea site-
ului; 
  

Approx. 250 
participanti, 
7 țări participante 
Acordarea a 5 premii 
„Best Poster Award”. 

octombrie Fonduri 
simpozion 
  

Rector, 
Prorector 
cercetare, CCDI, 
Decanate. 

70.000 
lei 
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4. Întărirea cercetării prin 
integrarea de specialiști cu 
recunoaștere internațională 

Consolidarea 
relaţiilor cu 
cercetătorii români 
din diaspora; 
Dezvoltarea de 
aplicaţii specifice; 

Propuneri de proiecte 
depuse 
  

permanent - Prorector 
cercetare, CCDI 

  

5. Promovarea participării la 
programele de cercetare 
naționale  si internaționale 

Informarea 
comunităţii 
academice cu privire 
la oportunităţile de 
finanţare; 

Propuneri de proiecte 
(PN III, POC,  
programe bilaterale, 
etc.) și europene 
Manunet, Incomera etc. 

permanent - Prorector 
Cercetare, CCDI, 
Decanate 

  

6. Evaluarea institutelor/ 
centrelor/ laboratoarelor de 
cercetare  

Elaborarea, 
transmiterea si 
analiza fiselor de 
evaluare specificie 
acestui obiectiv  

Documente organizate 
pe centre si laboratoare 
de cercetare 

permanent - CCDI 
Decanat 
Consilii Stiintifice 
institute/ statiuni 

  

7.Vizibilitatea cercetării Actualizarea site-
ului; 

Site permanent - Prorector 
Cercetare 

  

8. Elaborarea unui plan de 
dezvoltare a infrastructurii 
de cercetare/consultanță 

Analiza SWOT a 
capacității de 
cercetare/consultanță 
din universitate 

Plande dezvoltare a 
capacității de 
cercetare/consultanță 
din universitate 

Septembrie 
2021 

 CCDI, Prorector 
Cercetare 

 

9. Stimularea 
antreprenoriatului prin 
granturi de cercetare interne 

Proiecte de cercetare 
autofinanţate; 

Depunere continuă permanent Autofinanţare Rector, Prorector 
Cercetare 
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10. Întâlniri de lucru cu 
agenții economici și 
dezvoltarea colaborărilor 
existente 

Identificarea 
agenților economici 
cu interes în 
dezvoltarea propriei 
afaceri; 

Noi contracte 
(cercetare, prestări 
servicii, participări la 
proiecte de cercetare 
etc.) 

permanent -      Rector, Prorector 
Cercetare 

  

11. Creșterea calității și a 
numărului de lucrări 
științifice, a brevetelor de 
invenție, a participărilor la 
manifestări științifice în țară 
și străinătate 

Sprijinirea 
publicațiilor open 
access în reviste 
cotate Q1, Q2; 
Recompensarea 
autorilor 
publicațiilor; 
Susținerea financiară 
parțială a brevetării; 

Publicații științifice 
(articole/cărți) în reviste 
indexate Web of 
Science, Scopus; 
Participarea la 
conferințe de prestigiu 
indexate în bazele de 
date de referință, 
Brevete de inveție. 

permanent Proiect FDI sau 
fonduri 
universitate  

Prorector 
Cercetare, CDDI, 
Decani, 
Responsabili 
cercetare 
departamente 

450.000 
lei 

12. Actualizarea ofertei de 
servicii de cercetare și 
consultanță 

Publicarea datelor; Lista activităților de 
prestări servicii la nivel 
de laborator/centru/ 
institute/stațiune. 

Permanent  -      Prorector 
Cercetare, CCDI, 
Decani, 
Responsabili 
cercetare 
departamente 

  
  

13. Inventarierea fondului de 
carte al Bibliotecii 

  Anuar decembrie -      Sef Biblioteca   

14. Prelucrarea tuturor 
documentelor intrate în anul 
2021 în Biblioteca USAMV 

- Raport decembrie -      Director 
Bibliotecă 

  

15. Prezentarea ofertei 
editoriale la târguri naţionale 

- Raport permanent 
  

VP Editura Academic 
Press 

 3.000 
lei 
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5. Studenţii 

Obiectiv 
operațional 

Activități preconizate 
pentru îndeplinirea 
obiectivului 

Indicatori de 
realizare obiectiv 

Termen 
de realizare 

Responsabil 
  

Sursa finanțare Buget 
estimat 
 

 

1. Implicarea 
studenților în 
administrarea 
facilităților oferite 
de USAMV 

Elaborare de proceduri 
pentru alegerea 
reprezentanților căminelor 
și folosirea/închirierea 
diverselor facilități; 
Alegerea reprezentanților 
studenților în consiliile 
căminelor studențești, a 
restaurantului, PUB-ului, 
clubului și a bazei sportive 

Proceduri de 
alegere 
Proceduri de 
închiriere 
Consilii 
studențești 

permanent Prorector 
activități sociale și 
studențești, 
Prodecani sociali 
și studențești; 
Studenți; 

     

2. Activităţi 
profesionale, 
culturale şi sportive 
organizate de 
studenți 

Asigurarea de spații, 
echipamente și materiale 
necesare; 

Simpozionul 
studențesc 
USAMV 2020 - 
online; 

permanent Prorector 
activități sociale și 
studențești, 
Prodecani sociali 
studențești; 
Prodecani 
cercetare 
Reprezentanții 
studenților 

     

3. Diversificarea 
tipurilor de burse 
acordate studenților 

Atragerea de fonduri din 
diferite surse de finanţare 

Burse speciale; 
Burse private; 

permanent Prorector 
activități sociale și 
studențești; 
Decani facultăți; 

Sponsorizări, 
VP 
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4. Susţinerea 
angajării part-time 
în USAMV CN a 
studenţilor 

Identificarea locațiilor din 
USAMVCN unde se pot 
angaja studenți; 
Stabilirea cuantumului 
salariului; 

Număr studenți 
angajați 

permanent Prorector 
activități sociale și 
studențești; 
Directori dep.şi 
servicii; 
Studenți; 

Servicii 
universitate 

   

5. Optimizarea 
rețelelor de internet 
din căminele 
USAMV 

Instalarea de routere pentru 
asigurarea unei rețele wi-fi 

Căminul XII 
Campus Haşdeu; 

permanent Prorectori 
  

Regie cămine 
VP 

   

6. Dinamizarea 
activității de 
voluntariat în cadrul 
USAMV 

Amenajarea campusului 
USAMVCN; 
Activități în stațiuni, 
laboratoare, clinici; 

Număr studenți 
voluntari 
  

permanent Prorectori      

7. Îmbunătățirea 
condițiilor de 
practică la SDE 

Reabilitarea spațiilor de 
cazare și masă la SDE 
Cojocna  
Amenajare spații de cazare 
și masă la SCH 

Locuri de cazare și 
servire a mesei 
pentru studenții 
aflați în practică 

permanent Prorector 
activități sociale și 
studențești; 
Director general 
administrativ: 
Dep. practică; 

POCU, AP 6 
Practica 
studenti, FDI, 
VP 

200.000  

 

8. Diversificarea 
partenerilor din 
mediul privat care 
acceptă studenții 
USAMVCN pentru 
practică 

Întâlniri cu firme din 
mediu privat şi stabilirea 
unor condiții reciproc 
avantajoase pentru 
efectuarea practicii de 
specialitate 

Convenții de 
practică și servicii 

permanent Prorector 
activități sociale și 
studențești; 
Prodecani sociali 
şi studențeşti; 
Dep. practică 
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9. Facilitarea 
ocupării unui loc de 
muncă la terminarea 
studiilor universitare 

Organizarea de întâlniri 
între reprezentanți ai 
mediului de afaceri şi 
studenții / masteranzii 
USAMVCN - online 

Târg de Joburi în 
colaborare cu 
AJOFM; 

octombrie Prorector 
Prodecani 
activități sociale și 
studențești; 
COCC 

     

10. Optimizarea 
funcționării Cantinei 

Creșterea numărului de 
studenți care servesc masa 

Inchidere terasa iulie Prorector cu 
activități sociale și 
studențești; 
Șef Serviciu 
Social 

7000 VP  

11. Maximizarea 
eficienței economice 
a căminelor și 
restaurantului 

Închirierea căminelor în 
regim hotelier și 
contractual în vacanțe în 
condițiile respectării 
normelor 

Venituri proprii iulie-
septembrie 

CA, Prorector 
social studențesc, 
Sef Serviciu 
Social 

   

12. Asigurarea unor 
condiții optime de 
cazare pentru 
studenții 
USAMVCN 

Robineți termostatați - 
căminele VIII, XII și A1; 
Zugrăvire camere - 
căminele VIII și XI; 
Schimbare țevi chiuvete 
din camere - căminul XV; 
Lucrări de reparații și 
zugrăvit spații comune; 
Înlocuirea ușilor din 
căminul VIII 

Recepție obiectiv iunie - 
septembrie 

Prorector cu 
activități sociale și 
studențești; 
Director general 
administrativ: 
Prodecani; 
Admin.; 
Birou achiziții, 
vânzări şi 
închirieri; 
Compart. tehnic; 

400.000 Fonduri 
Serviciul 
Social 
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13. Susținerea și 
diversificarea 
formelor de 
pregătire a 
studenților 
doctoranzi și 
cercetători 
postdoctoranzi 

Depunerea unui proiect în 
cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 
pentru burse doctorale și 
postdoctorale 

Depunere proiect 
de finanțare 
nerambursabile 

în funcție de 
calendarul 
apelurilor de 
proiecte 

Director CSUD, 
Centru 
Management 
Proiecte 

Fonduri 
nerambursabile 

POCU  

14. Demararea 
procedurii pentru 
organizarea/ 
colaborarea  unui 
Radio/TV on-line 

Proceduri de organizare a 
activității 
Amenajare spațiu 
  

Emisiuni permanent Rector 
CA 

     

  

6. Baza materială 

Obiectiv 
operațional 

Activități   
preconizate pentru 

îndeplinirea 
obiectivului 

 Indicatori de 
realizare obiectiv 

Termen 
de realizare 

Responsabil 
  

  Sursă 
finanțare 

Buget estimat 
- unde se 
justifică - 

Clarificarea 
situației 
patrimoniale 

Recuperarea tuturor 
imobilelor din 
patrimoniu; 
Cadastrarea și 
intabularea tuturor 
terenurilor și clădirilor. 

Recuperarea tuturor 
imobilelor din 
patrimoniu; 
Intăbulare terenuri și 
clădiri 

Permanent Rector, DGA, 
Birou Tehnic, Birou 
Achiziții, Directori 
stațiuni, Comisia 
strategii 
patrimoniale 

VP  În funcție de 
taxele legale 
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Dezvoltarea bazei 
materiale 

Cramă vinificație de 
mică capacitate 
aferentă plantației de  
viță de vie Apoldu de 
Sus, Sibiu 

Inchiriere spațiu, 
achiziție dotări, 
amenajare spațiu – 
producție de max. 
1000 hl vin 

Martie – 
Septembrie 
2021 

 Rector, DGA, Birou 
Tehnic, Birou 
Achiziții 

VP 1.000.000 lei 

Achiziție teren pentru 
construire cramă 
aferentă plantației de  
viță de vie Apoldu de 
Sus, Sibiu 

Achiziție teren de 
1534 mp, intravilan, 
în Apoldu de Sus, 
Miercurea Sibiului 

Martie –
Septembrie 
2021 

Rector, DGA, Birou 
Tehnic, Birou 
Achiziții 

VP 80.000 lei 

Modernizare 
infrastructură 
educațională Hoia 

Modernizare 
infrastructură 
educațională - 
proiectare - elaborare 
proiect tehnic (licitația 
pentru proiectare și 
execuție) 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic, 
Centru 
Management 
Proiecte 

Programul 
Operațional 
Regional 

250.000 lei 

Modernizare 
infrastructură 
educațională Jucu 

Modernizare 
infrastructură 
educațională - 
proiectare - elaborare 
proiect tehnic (licitația 
pentru proiectare și 
execuție) 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic, 
Centru 
Management 
Proiecte 

Programul 
Operațional 
Regional 

250.000 lei 

Proiectare clădire 
multifuncțională 
campus 

Proiectare clădire - 
faza obținere PUZ 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic, 

VP sau 
Finanțare prin 
Compania 
Naționala de 
Investiții 

200.000 lei 
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Cămin studentesc Demararea PUZ, a 
proiectării și execuției 
unui cămin de 750 
locuri 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Tehnic, Birou 
Achiziții 

Finanțare prin 
Compania 
Națională de 
Investiții 

Contractarea 
proiectării și 
execuției - de 
către CNI SA 

Punerea în funcțiune a 
unității de procesare a 
laptelui 

Unitate de procesare a 
laptelui  funcțională 

Octombrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Tehnic, Birou 
Achiziții 

Fonduri SDE 200.000 lei 

Centrul de Transfer 
Tehnologic - 
CTT Biotech 

Proiect contractat și 
contract de achiziție 
pentru proiectare 

Decembrie 
2021 

Rector, Prorector 
cercetare, DGA, 
Centru 
Management 
Proiecte 

Programul 
Operațional 
Regional 
VP 

430.000 lei 

Centrul de Transfer 
Tehnologic - 
 CTT COMPAC 

Proiect contractat și 
finalizare proiect 
tehnic (contract de 
proiectare semnat) 

Noiembrie 
2021 

Rector, Prorector 
cercetare, DGA, 
Centru 
Management 
Proiecte 

Programul 
Operațional 
Regional 
VP 

302.000 lei 

Anvelopare termică la 
blocul de locuințe 
sociale din Florești 
(Șapca Verde) 

Anvelopare termică la 
blocul de locuințe 
sociale din Florești 
(Șapca Verde) 

Octombrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Tehnic, Birou 
Achiziții 

VP 
  

200.000 lei 

Fermă de ovine Elaborare studiu de 
fezabilitate 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 80.000 lei 

Fermă de suine Elaborare studiu de 
fezabilitate 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 80.000 lei 
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Abator de mică 
capacitate 

Elaborare studiu de 
fezabilitate 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 80.000 lei 

 Reparații capitale 
cladiri muncitori si 
casă de oaspeți SCH 

Reparații capitale 
cladiri muncitori si 
casă de oaspeți SCH 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 300.000 lei 

 PUZ si actualizare 
proiect tehnic cladire 
Calea Florești 36 

PUZ si actualizare 
proiect tehnic cladire 
Calea Florești 36 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 300.000 lei 

Modernizarea 
bazei materiale 
aferentă spațiilor 
dedicate procesului 
didactic 

Achiziții /Dotări 
independente – 
mijloace fixe/ 

Listă investiții dotări 
independente 

Ianuarie – 
Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Director economic, 
Birou achiziții, 
Birou Tehnic 

VP, fonduri 
speciale 

5.000.000 lei 

Reabilitare Pavilion II 
- Rectorat 

Înlocuire sisteme de 
încălzire 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 60.000 lei 

Reabilitare sediu 
administrativ SCH 

Înlocuire tâmplărie și 
anvelopare clădire 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 
  

182.000 lei 
  

Reabilitare grajd 
tineret taurin 

Padoc, copertine, 
sistem furajare 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP, FDI 300.000 lei 

Reparații alei 
carosabile și trotuare 

Drumuri și trotuare 
reabilitate 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 500.000 lei 
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Reparații spații de 
învățământ și cercetare 

Reparații curente, 
instalații, hidroizolații 

Martie - 
Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 500.000 lei 

Reparații rețele utilități 
campusuri, stațiuni 

Reparații rețele 
energie electrică, gaz, 
apă, canalizare, 
iluminat exterior,  

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 600.000 lei 

Sistem de încălzire 
sere 

Construire sistem 
încălzire sere SCH 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 100.000 lei 

Inlocuire centrală 
termică principală 
campus 

Inlocuire centrală 
termică principală 
campus 

Martie – 
Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

Buget ME 1.500.000 lei 

 Elaborare DALI si PT 
pentru RK clădiri – 
pavilioane Campus 

Elaborare DALI 
pentru RK clădiri – 
pavilioane Campus 

Decembrie 
2021 

Rector, DGA, 
Birou Achiziții, 
Birou Tehnic 

VP 1.500.000 lei 

  

7. Finanțare instituțională 

Obiectiv operațional Activități 
preconizate pentru 

îndeplinirea 
obiectivului 

Indicatori de 
realizare 
obiectiv 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

(unde este 
cazul) 
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1. Identificarea unor surse 
bugetare/extrabugetare 

Depunere proiecte 
FDI conform 
metodologiei MEN 

Proiecte 
finanțate - 6 
proiecte 
implementate 

permanent Rector, Prorectori, 
DGA, Centru 
Management Proiecte 

MEN  2,200,000.00 
RON 

Depunere proiecte Proiecte 
finanțate 

permanent Rector, Prorector în 
relația cu mediul 
socio-economic, DGA, 
Centru management 
proiecte 

Fonduri 
nerambursabile 

  

2. Implementarea 
proiectelor câștigate 

Derularea activităților 
asumate prin 
contractele de 
finanțare - conform 
tabelului 7.2 

Proiecte 
implementate 

permanent Rector, Centru 
Management Proiecte, 
Directorii de proiecte 

Fonduri 
nerambursabile 

  

  

Tabel 7.2 - proiecte în implementare 

Nr. 
crt. 

Program Linie de finanțare Titlu proiect Lider/ 
Partener 

Buget USAMV 
(RON/EURO) 

1 Programul 
Operațional 
Competitivita-te 

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu 
competențe avansate din străinătate pentru 
consolidarea capacității de CD 

Dezvoltarea și modelarea bioproceselor 
pentru obținerea de 1,3 - propandiol (PD) 
și acid citric din glicerol brut, cu aplicații 
în industria alimentară - ProGlyCom 

Lider 6,657,632.13 
RON 
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2 Programul 
Operațional 
Competitivita-te 

Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru 
transfer de cunoștințe (Knowledge 
Transfer Partnerships) 

Obținerea unui produs alimentar, de 
tip supliment, pe substrat natural de 
Apium graveolens L. optimizat 
nutrițional prin îmbogățire cu seleniu 
și vitamine, în scopul îmbunătățirii 
calității vieții 

Lider 3,388,226.40 
RON 

3 Programul 
Operațional 
Competitivita-te 

Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru 
transfer de cunoștințe (Knowledge 
Transfer Partnerships) 

Optimizarea nutrițională a produselor 
alimentare pe bază de struguri și 
fructe de pădure, prin îmbogățire cu 
resveratrol, în scopul intensificării 
aportului de antioxidanți în 
alimentație 

Lider 3,388,226.40 
RON 

4. Programul 
Operațional 
Capital Uman 

AP6, OS 6.13, 6.14. Stagii de practică 
elevi și studenți în sectorul 
agroalimentar, industrie și servicii 

Headstart Lider 1,385,350.93 
RON 
 

5 Programul 
Operațional 
Capital Uman 

Axa Prioritară 3. Locuri de muncă 
pentru toți - Obiectivul Specific 3.7 
Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil non-agricol 
din zona urbană 

Learn2To4Entrepreneurship Partener 653,497.56 
RON 

6 Programul 
Operațional 
Capital Uman 

Axa Prioritară 3  Locuri de muncă 
pentru toți - Obiectivul Specific 3.7 
Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil non-agricol 
din zona urbană 

Start up Plus în NV Partener 3,581,048.83 
RON 
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7 Programul 
Operațional 
Regional 

Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale Obiectivul 
Specific 10.3 Creșterea relevanței 
învățământului terțiar universitar în 
relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive 

Modernizare infrastructură 
educațională "Hoia" pentru 
desfășurarea activităților didactice și 
practice destinate învățământului 
agricol 

Lider 29,950,660.82 
RON 
  

8 Programul 
Operațional 
Regional 

Axa Prioritară 1 Promovarea 
transferului tehnologic Obiectivul 
Specific 1.1 Creșterea inovării în firme 
prin susținerea entităților de inovare și 
transfer tehnologic în domenii de 
specializare inteligentă Operațiunea 1.1 
A Sprijinirea entităților de inovare și 
transfer tehnologic (ITT) 

Construire imobil D+P+3E - Centru 
de transfer tehnologic "CTT-
BIOTECH"- 

Lider 23,395,388.03 
RON 

9 Programul 
Operațional 
Regional 

Axa Prioritară 1 Promovarea 
transferului tehnologic Obiectivul 
Specific 1.1 Creșterea inovării în firme 
prin susținerea entităților de inovare şi 
transfer tehnologic în domenii de 
specializare inteligentă Operațiunea 1.1 
A Sprijinirea entităților de inovare și 
transfer tehnologic (ITT) 

Construire centru de transfer 
tehnologic în nutriție și patologie 
comparată "COMPAC” - 

Lider 22,878,651.49 
RON 

10 Programul 
Operațional 
Regional 

Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale Obiectivul 
Specific 10.3 Creșterea relevanței 
învățământului terțiar universitar în 
relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive 

Modernizarea infrastructurii 
educaționale universitare de nutriție și 
patologie animală a USAMV Cluj-
Napoca la Jucu 

Lider 29,993,025.81 
RON 
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11 Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

Măsura 16 Cooperare - Sub-măsura 
16.4 

Dezvoltarea piețelor locale exclusiv 
prin lanțuri scurte pentru produse 
HNV AGRICOL 

Lider 452,542.83 
RON 

12 Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

Măsura 16 Cooperare - Sub-măsura 
16.4 

Dezvoltarea piețelor locale exclusiv 
prin lanțuri scurte pentru produse 
apicole 

Lider 476,632.27 
RON 

13 Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

Măsura 16 Cooperare - Sub-măsura 
16.4a 

Dezvoltarea piețelor locale exclusiv 
prin lanțuri scurte pentru produse 
HNV POMICOL 

Lider 453,877.00 
RON 

14 Programul 
Operațional 
Capital Uman 

Axa Prioritară 6. Educație și formare 
 

Educație și formare competitivă pe 
piața muncii – EduForm 

Lider 4,954,366.54 
RON 

 

15 Programul 
Operațional 
Capital Uman 

Axa prioritară nr. 6 - Educație și 
competențe 
Prioritatea de investiții – 10.ii. 

CEO Antreprenor - Competitivitate, 
Excelență, Oportunitate! 

Partener 2,509,382.03 
RON 

16 Programul 
Operațional 
Capital Uman 

Componentă 1 - Apel : 
POCU/380/6/13/Creșterea numărului 
absolvenților de învățământ terțiar 
universitar și non-universitar care își 
găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare/ 
cercetare/ inovare la un potențial loc de 
muncă, cu accent pe sectoarele 

Academia Cercetătorilor Antreprenori 
în Medicină 

Partener 817,971.00 
RON 
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economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile 
de specializare inteligentă conform 
SNCDI/13/Creșterea numărului 
absolvenților de învățământ terțiar 
universitar și non-universitar care își 
găsesc un loc de muncă urmare a 
accesului la activități de învățare/ 
cercetare/ inovare la un potențial loc de 
muncă, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile 
de specializare inteligentă conform 
SNCDI 

17 Programul 
Operațional 
pentru Pescuit și 
Afaceri 
Maritime 

PU2 Stimularea acvaculturii durabile 
din punctul de vedere al mediului, 
eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, inovatoare, 
competitive și bazate pe cunoaștere, 
Obiectivul Specific 2.4 Promovarea 
acvaculturii cu un nivel ridicat al 
protecției mediului înconjurător şi 
promovarea sănătății animalelor, 
precum și a siguranței şi sănătății 
publice, Măsura II.12 Măsuri privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor 

Evaluarea bunăstării salmonidelor din 
păstrăvăriile românești în contextul 
creșterii calității și a productivității 
acestora 

Lider 349.242,70 
RON 
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18 Programul 
Operațional 
pentru Pescuit și 
Afaceri 
Maritime 

Componenta 1 Crearea de servicii de 
gestionare, de înlocuire și de consiliere 
pentru fermele de acvacultura - Apel 4, 
Axa prioritară Stimularea acvaculturii 
sustenabile din punct de vedere al 
mediului, eficiente din punct de vedere 
al utilizării resurselor, 
inovatoare, competitive si bazate pe 
cunoaștere, Servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere pentru fermele 
de acvacultura 

Crearea unui centru de consultanță 
pentru 
consilierea beneficiarilor în vederea 
atingerii standardelor de sănătate și 
siguranță ale peștilor în regiunea de 
Nord- 
Vest a României 
  

Lider 715.715,62 
RON 

19 Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare 

Axa prioritară 4. Protecția mediului 
prin măsuri de conservare a 
biodiversității, monitorizarea calității 
aerului şi decontaminare a siturilor 
poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 
Creşterea gradului de protecție și 
conservare a biodiversității şi refacerea 
ecosistemelor degradate 

Completarea nivelului de cunoaștere 
a biodiversității prin implementarea 
sistemului de monitorizare a stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
de interes comunitar din România și 
raportarea în baza articolului 17 al 
Directivei Habitate 92/43/CEE 

Partener 1.579.435,34 
RON 
  

20 ROSE Banca 
Mondială 

Apel competitiv Centre de învățare Centrul de Învățare Științele Vieții 
(CIS-V) 

Lider 905,000.00 
RON 

21 ERASMUS + 2019-1-RO01-KA 103-061586 Mobilități individuale în țările 
membre Programului 

Lider 368,844.00 € 

22 ERASMUS + 2019-1-RO01-KA 107-063001 Mobilități individuale în țările 
membre Programului 

Lider 575,446.00 € 
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23 ERASMUS + 18-MOB-0063 Programul de Educație, Burse, 
Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 
în România finanțat prin Granturile 
SEE 

Lider 18,551.00 € 

24 ERASMUS + 2018-1-RO01-KA 107-036885 Mobilități individuale în țările 
membre Programului (NON UE) 

Lider 226,875.00 € 

25 ERASMUS + 2020-1-RO01-KA 103-078318 Mobilități individuale în țările 
membre Programului (UE + NON 
UE) 

Lider 377,064.00 € 

26 ROSE Banca 
Mondială 

Apel necompetitiv - Școli de vară 
pentru elevi 

5 proiecte = un proiect pe facultate Lider 300,000.00 € 

  
TOTAL 

108,432,664.02 

€22,915,508.21 

  

8. Relația cu mediul de afaceri și Comisia în relații cu absolvenții 

  

Obiectiv operațional Activități preconizate 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Indicatori de 
realizare 
obiectiv 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

(unde 
este 

cazul) 
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1. Participarea la 
activitățile desfășurate în 
cadrul cluburilor oamenilor 
de afaceri străini din 
regiune 

Identificarea cluburilor de 
afaceri reprezentative pentru 
activitățile universității; 

Minim o întâlnire 
trimestrială; 

permanent Prorector     

2. Stabilirea unor programe 
de mentorat cu mentori din 
mediul de afaceri 

Identificarea firmelor dispuse 
să ofere mentorat studenților; 

10 firme permanent Prorector     

3. Cooptarea absolvenților 
în comunitatea 
absolvenților 

Organizarea unor conferinţe 
dedicate absolvenţilor; 

1 conferință octombrie Prorector     

4. Dezvoltarea bazelor de 
date cu absolvenți la 
nivelul facultăților 

Organizarea de întâlniri 
periodice cu prodecanii 
responsabili în comisia cu 
absolvenții de la nivelul 
facultăților; 
Evaluarea stadiului de 
dezvoltare a relației cu 
absolvenții la facultăți; 

2 întâlniri/ vizite 
la facultăți; 
1 raport asupra 
situaţiei la nivel 
de  facultate; 

decembrie Prorector     
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9. Management financiar 

Obiectiv operațional Activități preconizate 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Indicatori de 
realizare 
obiectiv 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

(unde 
este 

cazul) 

1.Optimizarea veniturilor şi 
asigurarea sustenabilității 
financiare a unităților didactice, de 
cercetare, a fermelor  și 
departamentelor administrative 

Diversificarea serviciilor 
educaționale în regim de 
taxă; 
Creșterea cuantumului 
fondurilor europene 
nerambursabile accesate; 
Creșterea ponderii 
activităților de 
microproducţie, 
consultanţă, expertiză și 
transfer tehnologic; 
Eficientizarea utilizării 
spațiilor și terenurilor 
existente în patrimoniul 
universității; 

- procent față 
de anul 
anterior; 

permanent Rector, 
CA, 
DGA 
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2.  Gestionarea resurselor existente 
pentru asigurarea funcționării 
optime a unităţilor didactice, de 
cercetare, fermelor  şi 
departamentelor administrative 

Încadrarea în bugetul de 
venituri și cheltuieli; 
Reducerea cheltuielilor 
materiale şi de servicii 
prin eficientizarea folosirii 
acestora; 
Realizarea planului anual 
de achiziţii publice și 
aplicarea procedurilor de 
achiziţii publice; 

- procent față 
de anul 
anterior; 

permanent Rector, 
CA, 
DGA 

    

  

10. Relații internaționale 

Obiectiv 
operațional 

Activități preconizate 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Indicatori de realizare 
obiectiv 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

(unde 
este 

cazul) 

 1. Intensificarea 
cooperărilor cu 
universităţi din 
străinătate 

- încheierea de noi acorduri 
de cooperare 
interuniversitară; 
- reînnoirea acordurilor 
expirate; 
 - realizarea activităților 
prevăzute în acorduri; 

număr de acorduri noi de 
cooperare 
interuniversitară; 
număr de acorduri 
reînnoite; 
număr de vizite 
internaționale; număr de 
deplasări organizate în 

permanent Prorector   
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cadrul acordurilor; 
număr de acorduri 
Erasmus+ cu țările 
partenere; 

 - extinderea cooperărilor în 
cadrul programului 
Erasmus+ cu țări partenere, 
inclusiv din zone non-EU; 

 permanent Prorector     

 2. Creşterea 
vizibilităţii 
internaţionale a 
universității 

- promovarea universității 
prin editarea de materiale 
promoționale specifice; 
- promovarea universității în 
mediul online; 
- valorificarea poziției din 
rankingurile internaționale 

- număr de materiale; 
- număr de apariții online; 
- număr de târguri; 

permanent Prorector     
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11. Imagine şi informatizare 

Obiectiv operațional Activități preconizate 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Indicatori de realizare 
obiectiv 

Termen 
de 

realizare 

Responsabil 
  

Sursa 
finanțare 

Buget 
estimat 

 

1. Updatarea 
sistemului informatic 

Dezvoltarea unor noi 
module 
Completarea modulelor 
existente 
  

Module: cercetare; didactic - 
calitate; sondaj opinie; state 
de funcţii; plan de 
învăţământ; admitere; 
Rapoarte 
Fişe de autoevaluare anuale 
A și B 
Chestionare 

permanent Prorector - - 

2. Asigurarea 
vizibilității 
universității – IT 

Site universitate – 
actualizare date 

Reorganizarea site-ului 
Completarea versiunilor -  
franceză și engleză 

permanent Prorector     

Realizarea unui site nou 
al universității 

Procedură de achiziții permanent Prorectori 
Birou 
achiziții 

VP   
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3. Modernizarea 
facilităților 
informatice 
  

Upgrade-ul 
echipamentelor de 
comunicații de date 
existente în campus 
Asigurare suport 
informatic pentru 
sustinerea online a 
activității didactice 
(platforma Google 
Meet) 

Echipamente de comunicații 
campus și online 

permanent Prorector 
CI 

VP   

Software antivirus Instalări permanent - - 

4. Promovarea ofertei 
educaționale a 
USAMV CN 

Participare la târguri de 
specialitate- online 
  
  

Târguri anuale permanent 
  

Rector, 
Prorectori 
Șef birou 
IRP 

  
  
VP, 
proiecte 

  
  
  
  
  

Promovare pe reţele de 
socializare 
  

Paginile de Facebook și 
Instagram 
Chestionare/ sondaje de 
opinie 

permanent Rector, 
Prorectori 
Șef birou 
IRP 

VP   

Promovarea în licee (on-
site și online) 
  

Materiale de promovare; 
Participarea la emisiuni; 

permanent Rector, 
Prorector 
Șef birou 
IRP 

VP, 
proiecte 
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Organizarea de 
evenimente cu scop de 
promovare a ofertei 
educaționale 

Evenimente de promovare a 
universității 

iunie- 
octombrie 

Rector, 
Prorector 
Șef birou 
IRP 

VP, 
proiecte 

  

5. Asigurarea 
vizibilității naționale 

Participarea la 
evenimente de profil; 
Realizarea revistei 
presei; 
  

Evenimente periodice de 
socializare şi promovare on-
site/on-line, comunicate de 
presă, campanii de 
promovare (video și print), 
conferinţe de presă 

permanent Rector, 
Prorector 
Șef birou 
IRP 

VP, 
proiecte 

  

6. Organizarea de 
campanii umanitare/ 
activități de 
responsabilitate 
socială 

Campanii umanitare cu 
implicarea studenților și 
a cadrelor didactice 

Număr campanii, studenți 
implicați, cadre didactice 
implicate 

permanent Prorectori, 
Șef birou 
IRP 

VP   

7. Upgradare sistem 
de management 
academic 

Analiza structurii 
actuale, proiectarea unei 
noi structuri 

Cadre didactice 
Personal administrativ 

permanent Rector 
Prorectori 
Decani 
DGA 

VP   

 Aprobat în Consiliul de Administrație din data de ……..., și în ședința de Senat din data de ……….. 

   

RECTOR,                                                                                                            PREȘEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI                                                                                    Prof. univ. dr. Viorel MITRE 
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Parte introductivă. 
 

Prezentul ghid pentru combaterea discriminării constituie document oficial al politicii 
de nediscriminare în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca și are la bază legislația națională: Constituția României; Ordonanța de Guvern Nr. 
137/2000. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; Legea Nr. 202/2002 
privind Egalitatea de șanse între femei și bărbați; Legea Nr. 1/2011 a Educației Naționale; 
Legea Nr. 206/2004 privind Buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și 
inovare, Dreptul de proprietate intelectuală; Ordinul de Ministru Nr. 3666/30.03.2012; Codul 
drepturilor și obligațiilor studentului; Codul studiilor universitare de doctorat, adoptat prin 
H.G. Nr. 681/20011; Codul muncii Legea nr. 53/2003; Codul Penal adoptat prin Legea nr. 
286 din 17 iulie 2009. 

 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică 
(directiva privind egalitatea rasială) și Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 
2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. 
 

Reglementări. 
 
Art. 1. Discriminarea se defineşte prin tratamentul diferenţiat a două persoane aflate în 
situaţii comparabile, între care nu există distincţii relevante sau aplicarea unui tratament egal 
pentru persoane aflate în situaţii diferite. Conform legislaţiei în vigoare, prin discriminare se 
înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor: rasă, etnie, 
gen, religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie 
defavorizată, handicap, naţionalitate, boală cronică necontagioasă, infectare, limbă, vârsta sau 
orice alt criteriu care are ca scop restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în oricare 
alte domenii ale vieţii publice. 
Art. 2. Formele discriminării sunt: discriminarea directă, discriminarea indirectă, victimizare, 
hărţuire, ordinul de a discrimina, discriminarea multiplă sau încălcarea dreptului la demnitate 
personală. 
Discriminarea Directă apare când o persoană este tratată mai puţin favorabil decât o altă 
persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o situaţie comparabilă, pe baza oricărui criteriu 
de discriminare prevăzut de legislaţia în vigoare.  
Discriminarea Indirectă apare atunci când o prevedere, un criteriu sau o practică aparent 
neutră dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare, 
cu excepţia cazurilor în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de 
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un scop legitim, iar metodele de atingere ale acelui scop sunt adecvate, necesare și 
proporționale cu scopul urmărit. De asemenea, ea reprezintă orice comportament activ sau 
pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat sau 
supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate 
faţă de altele care se află în situaţii egale. 
Discriminarea Multiplă survine atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate 
diferenţiat, față de o altă persoană sau grup aflat/ă într-o situaţie similară și comparabilă, pe 
baza a două sau mai multe criterii de discriminare. 
Hărţuirea este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, 
degradant ori ofensator, pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, 
handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu. Acest comportament afectează 
negativ performanţa academică sau profesională a victimei, precum și condiţiile de viaţă și de 
desfăşurare a activităţii. 
Hărţuirea Sexuală este un comportament caracterizat prin avansuri sexuale nedorite, 
pretinderea de favoruri sexuale şi alte manifestări verbale sau fizice de natură sexuală prin 
care se condiţionează admiterea/angajarea, instruirea, evaluarea, promovarea sau participarea 
la activitatea universitară. 
Victimizarea este orice tratament negativ venit din partea universității, a unui coleg sau a 
unui cadru didactic, ca reacţie la o plângere anterioară sau acţiune în justiție cu privire la 
încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării. 
Dispoziţia de a Discrimina este înţeleasă ca fiind un ordin primit de un angajat de la un 
superior sau chiar de la angajator, de a manifesta un tratament discriminatoriu față de una sau 
mai multe persoane. 
Art. 3. (1) Egalitatea între cetățeni este garantată de Art. 4 alin. (2) din Constituția României: 
„România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, 
de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență 
politică, de avere sau de origine socială”, precum și de Art. 16 alin. (1) din Constituția 
României, care garantează egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără 
privilegii și fără discriminări. Art. 29 - Constituție, paragrafele 1-2) 
(2) Cadrul legal al discriminării în context național este completat de Ordonanța de Guvern 
nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care 
garantează respectarea demnității omului, drepturilor și libertăților cetățenilor și libera 
dezvoltare  a personalității umane ca valori supreme. O.G. Nr. 137/2000 sancționează orice 
comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naționalist-șovină, de 
instigare la ură rasială sau națională sau care vizează atingerea demnității ori crearea unei 
atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva 
unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o 
anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, 
sexul sau orientarea sexuală a acestuia. 
Art. 4. (1) În acord cu tradiţia Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 
Cluj-Napoca (USAMVCN), ghidul de față defineşte poziția Universității împotriva 
discriminării și a hărțuirii, pe care le dezaprobă.  
(2) Universitatea nu este de acord cu antisemitismul.  
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(3) Sunt nule și neavenite orice dispoziții contrare principiului egalității de tratament, incluse 
în contracte individuale sau colective, regulamente interioare de funcționare sau alte norme 
interne. 
Art. 5.  
(1) USAMVCN se angajează să promoveze un mediu fără discriminare (discriminare sexuală 
sau bazată pe gen, hărțuire, violență sexuală, urmărire, hărțuire). Universitatea își asumă 
responsabilitatea de a preveni apariția diferitelor forme de discriminare, de a trata în mod 
corect presupușii autori, precum și de a investiga abaterile raportate. În rezolvarea acestor 
probleme, toți membrii Universității trebuie să se respecte în acord cu valorile academice și 
comunitare. 
(2) Acest document se aplică membrilor comunității USAMVCN (studenți, masteranzi, 
doctoranzi, cadre didactice și cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) și 
interzice comportamente care pot avea caracter sexual, rasă, naționalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, avere, apartenență la o categorie defavorizată, 
situație sau responsabilitate familială, apartenență/activitate sindicală sau pe orice alt criteriu 
care are ca scop restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor 
recunoscute de lege. 
(3) Discriminarea sau hărțuirea de orice natură a unui individ sau a unui grup sunt fapte 
interzise de legislația națională și nu vor fi tolerate de către universitate. Orice persoană care 
are cunoștință despre săvârșirea unor asemenea fapte de către membrii comunității 
USAMVCN poate adresa sesizări Comisiei de etică şi deontologie universitară. 
(4) Prezentul ghid se aplică și cadrelor didactice asociate, voluntarilor sau terților care au 
relații cu USAMVCN. Săvârșirea de către aceștia a unor acte sau fapte de discriminare sau 
hărțuire în afara activității derulate în, și/sau pentru Universitate atrage după sine încetarea 
colaborării cu USAMVCN. 
Art.6. În acord cu dispozițiile Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Universitatea 
asigura dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după 
parcurgerea unui curs, cu respectarea fișei disciplinei, dreptul de a cunoaște baremul după 
care a fost evaluat, dreptul la examinare printr-o metodă alternativă atunci când persoana 
examinată suferă de o dizabilitate certificată medical, care face imposibilă prezentarea 
cunoștințelor învățate în maniera stabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda 
alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării. 
În vederea evaluării obiective și nediscriminatorii a studenților, cadrul didactic trebuie să 
formuleze o declarație de abținere în cazul în care ar urma să examineze o persoană care îi 
este soț/soție,  rudă  până  la  gradul  al  III-lea,  ori  cu  care  are  o  relație de afecțiune sau o 
relație contractuală, cu excepția relațiilor contractuale de cercetare academică, de natură să 
creeze o impresie de favoritism în rândul celorlalți studenți. 
Art. 7. (1) USAMVCN respectă legile și reglementările care asigură acțiuni pozitive și 
oportunități egale de angajare tuturor angajaților și solicitanților de locuri de muncă. Deciziile 
privind selecția și promovarea sau orice alte criterii de angajare sunt luate fără a ține seama 
de: rasă, origine națională sau etnică, ascendență, vârstă, religie sau confesiune religioasă, 
dizabilități sau handicap, gen, identitate de gen (inclusiv trans-sexuală), orientare sexuală, 
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stare civilă,  statut  parental, caracteristici ereditare atipice sau  orice altă caracteristică sau 
categorie protejată de lege. 
(2) Este interzis ca din orice comisia de concurs sau de evaluare din cadrul Universității să 
facă parte o persoană care este soț/soție, rudă până la gradul al III-lea ori cu care are o relație 
de afecțiune sau o relație contractuală, cu excepția relațiilor contractuale de cercetare 
academică, cu unul dintre candidați. Toate procedurile de selecție, alegere sau numire a 
personalului care asumă responsabilități de ordin administrativ trebuie să se desfășoare în 
mod corect, fiind interzise primirea, acceptarea, cererea, darea sau oferirea de bani, bunuri 
sau orice alte foloase ori favoruri în schimbul sprijinirii ocupării unei poziții administrative.  
Art. 8. (1) USAMVCN se angajează să respecte principiile libertății academice și consideră 
că discuțiile și dezbaterile intense, accesul la informații, dreptul la informare și libertatea de 
exprimare, exercitate în limitele legii, fac parte integrantă din comunitatea universității. 
(2) În cadrul USAMVCN, nu se înscriu în cadrul libertății academice: propaganda cu caracter 
politic desfășurată în interiorul sau în legătură cu acțiuni ale Universității sau utilizând 
infrastructura acesteia; prozelitismul religios; promovarea unor doctrine sau idei cu caracter 
extremist, antisemit, misogin, rasist sau xenofob; defăimarea universității de către membrii 
comunității universitare; atacurile personale sau afirmațiile defăimătoare la adresa altor 
membri ai comunității universitare. 
Art. 9. Reglementări cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională a USAMV 
Cluj Napoca.  
Libertatea academică:  
Art. 3.  
(7) Contravin principiilor codului etic al Universităţii: 
a) orice discriminare bazată pe gen, religie, origine, naţionalitate, rasă etc.; 
b) propaganda cu caracter politic şi prozelitismul religios în interiorul sau în legătură cu acţiuni 
ale Universităţii; 
c) promovarea în spaţiul universitar sau în asociere cu acţiunile Universităţii a unor doctrine 
sau idei cu caracter extremist – misoginism, feminism, rasism, xenofobie, fascism, comunism 
etc.; 
d) defăimarea Universităţii de către membrii comunităţii academice; 
e) atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa membrilor comunităţii academice; 
f) încercările de rezolvare prin mass-media a conflictelor sau nemulţumirilor personale, înainte 
de demersurile de rezolvare a lor în cadrul comunităţii academice; 
g) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii lipsite de respect la adresa pregătirii 

profesionale a unui coleg; 
h) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii cu privire la ţinuta morală sau a unor 

aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg; 
i) sfătuirea studenţilor să nu urmeze un curs al unui coleg; 
j) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg; 
k)  nerespectarea confidențialității privind situaţia şcolară, socială, medicală a oricărui student. 
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Dreptatea, echitatea şi onestitatea intelectuală: 
Art. 5.  
(3) Membrii corpului academic trebuie să evite orice exploatare, hărţuire sau discriminare a 
studenţilor şi trebuie să protejeze libertatea academică a acestora. 
(7) În sfera relaţiilor cadru didactic – student, constituie încălcări ale obligaţiei de integritate 
următoarele fapte: 

a) condiţionarea sau influenţarea evaluării studentului prin orice alte mijloace sau 
criterii decât cele profesionale, prevăzute de regulamente; 
b) comportamentul inadecvat, hărţuirea pe motive politice, de rasă, religie, gen, orientare 
sexuală, origine naţională, statut marital, handicap şi/sau condiţie medicală, vârstă, 
cetăţenie sau alte motive arbitrare sau personale; 
c) abuzul de putere sau autoritate al cadrului didactic pentru a influenţa raţionamentele, 
conştiinţa sau exprimarea opiniei unui student din motive arbitrare sau personale; 
d) existența unei relaţii extraprofesionale, de orice tip, care periclitează integritatea 
procesului educaţional. 

 
Art. 10.  
Reglementări cuprinse în Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de 
etică și deontologie universitară (CE) USAMV Cluj Napoca - RU 26:  
(1) CE consideră ca abateri grave de la activitatea didactică universitară și buna conduită în 
cercetarea științifică și care trebuiesc sancționate cu fermitate, conform legislației în vigoare 
și prezentului cod, următoarele:  
a) plagierea rezultatelor sau publicațiile altor autori;  
b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;  
c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare;  
d) incompatibilitate nedeclarată;  
e) conflictul de interese;  
f) hărțuirea definită conform legislației în vigoare;  
(2) Codul de etică stabilește și alte abateri care necesită a fi sancționate.  
(3) Sancțiunile care se pot aplica personalului didactic (de predare și didactic auxiliar) și de 
cercetare și personalului nedidactic de către CE pentru încălcarea eticii universitare sau 
pentru abateri de la buna conduită în cercetarea științifică sunt următoarele:  
a) avertisment scris;  
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de 
îndrumare și de control;  
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs 
pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de 
îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență;  
d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;  
e) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;  
f) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  
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g) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă 
de 1 -3 luni cu 5-10%;  
h) desfacerea contractului individual de muncă.  
(4) Sancțiunile care se pot aplica studenților și studenților doctoranzi sau postdoctoranzi care 
încalcă etica universitară sau pentru abateri de la etica universitară sunt următoarele:  
a) avertisment scris;  
b) suspendarea bursei pe o perioadă determinată;  
c) interzicerea accesului la burse pe durată nedeterminată;  
d) retragerea dreptului de a mai fi cazat în cămine;  
e) alte sancțiuni prevăzute de Codul de etică universitară.  
f) exmatricularea; 
Art. 11.  
Utilizarea declaraţiei de nediscriminare 
Toate compartimentele din cadrul USAMVCN care publică materiale privind 
nediscriminarea trebuie să includă următoarea declaraţie: “Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este o instituţie care promovează egalitatea de şanse şi 
combate discriminarea”. 
Art. 12.  
Se vor respecta normele privind confidențialitatea informațiilor. 
Art. 13.  
Sesizarea instanței de judecată se va realiza conform legislației în vigoare. 
Art. 14.  
Sesizarea Consiliului Național pentru combaterea discriminării:  
(1) Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la 
data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. 
(2) Consiliul soluţionează sesizarea prin hotărâre a Colegiului director. 
(3) Prin cererea adresată Consiliului persoana care se consideră discriminată are dreptul să 
solicite înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare 
discriminării. 
(4) Colegiul director al Consiliului dispune măsurile specifice constatării existenţei 
discriminării, cu citarea obligatorie a părţilor. Citarea se poate face prin orice mijloc care 
asigură confirmarea primirii. Neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea sesizării. 
(5) Acţiunea de investigare întreprinsă de Colegiul director se desfăşoară la sediul instituţiei 
sau în alt loc stabilit de acesta. 
(6) Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi prezumată existenţa unei 
discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi 
revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii de tratament. În 
faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, respectând regimul 
constituţional al drepturilor fundamentale, inclusiv înregistrări audio şi video sau date 
statistice. 
(7) Hotărârea Colegiului director de soluţionare a unei sesizări se adoptă în termen de 90 de 
zile de la data sesizării şi cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis 
hotărârea, numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, obiectul sesizării şi susţinerile părţilor, 
descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii 
Colegiului director, modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul, calea de atac şi termenul 
în care aceasta se poate exercita. 
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(8) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la adoptare şi produce efecte de 
la data comunicării. 
(9) Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, 
potrivit legii. 
(10) Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 
zile constituie de drept titlu executoriu. 
(11) Prevederile  de mai sus se aplică în mod corespunzător în cazul în care Consiliul 
investighează din oficiu fapte sau acte de discriminare. 
 
Art. 15. Transparenţa. 
(1) USAMVCN respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care 
interesează membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu 
care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta 
este facilitată egalitatea de şanse în competiţie şi asigurarea accesului echitabil la resursele 
Universităţii. 
(2) Este interzisă ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul 
membrii comunităţii academice şi publicul larg. 
(3) Criteriile de selecţie pentru ocuparea posturilor didactice, de cercetare şi administrative 
trebuie precizate cu rigurozitate şi claritate, fiind respectate prevederile legale şi fiind 
asigurată publicitatea acestora. 
(4) Studenţii şi ceilalţi beneficiari ai procesului formativ şi ştiinţific au dreptul la informaţii 
clare despre criteriile de evaluare la examene, colocvii, chiar de la începutul procesului 
didactic, precum şi la explicaţii privind calificativele obţinute. 
(5) Toţi membrii comunităţii academice au datoria şi obligaţia morală de a aduce la cunoştinţa 
conducerii Universităţii sau a Comisiei de etică universitară orice caz, act sau fenomen de 
încălcare a normelor morale şi etice cuprinse în Codul de Etică, aceasta constituind o acţiune 
benefică, de instaurare a unui climat de încredere şi de stimulare în activitate, un mod sigur de 
creştere a prestigiului întregii comunităţi academice. 

 
Art. 16. Dispoziţii finale. 
(1) Membrii comunităţii academice răspund disciplinar pentru nerespectarea Codului de etică 
al Universităţii şi a regulamentelor universitare, precum şi pentru orice fapte săvârşite în 
universitate sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul 
profesiei sau ale USAMVCN. 
(2) Orice comportament al unui membru al comunităţii academice care încalcă prevederile 
Codului de Etică, poate face obiectul unei reclamaţii sau sesizări privind încălcarea eticii 
universitare. 
(3) Analizarea şi soluţionarea cazurilor de sesizări şi reclamaţii referitoare la etica universitară 
se realizează de către Comisia de etică universitară, în conformitate cu Regulamentul acesteia 
precum și a dispozițiilor prevăzute în legea educației naționale nr. 1/2011. 
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PLAN DE MĂSURI 
  

PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 
SEMESTRUL I 

An universitar 2021-2022 
 
În conformitate cu dispozițiile legale http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov , în 

vederea desfășurării activităților didactice ȋn condiții de calitate și siguranţă, USAMV Cluj-Napoca 
instituie următoarele măsuri obligatorii pentru întreaga comunitate academică. 

 
ACTIVITĂȚILE DIDACTICE 
Art. 1 (1) Activitățile didactice se vor desfășura în campusurile USAMV din Cluj-Napoca, într-

un sistem clasic (toate activităţile se desfăşoară onsite) sau mixt (combinând activitățile desfășurate 
online cu cele onsite), în condițiile de respectare a regulilor de securitate sanitară prevăzute de 
legislația în vigoare și adaptată situației locale. 

(2) În acest sens, se adoptă o serie de măsuri generale, care să asigure o bună calitate a activității 
didactice dar și să ofere un grad ridicat de siguranță studenților și angajaților. 

 
PARTICULARITĂŢI ȊN CAZUL SISTEMULUI CLASIC 

 ACTIVITĂȚILE PRACTICE ON-SITE        
Art. 2 (1) Numărul maxim de studenți într-o sală de curs/seminar/laborator se stabilește în 

funcție de dimensiunile și de specificul acestuia; dacă suprafața acesteia nu permite distanțarea 
suficientă, se vor amplasa separatoare transparente, se vor utiliza vizierele sau activităţile se vor 
reloca ȋn săli care corespund normelor sanitare. 

(2) Atât studenţii cat şi angajaţii USAMVCN au obligația de a se spăla /de a-și dezinfecta 
mâinile: imediat după intrarea în universitate şi înainte de a intra în sala destinată activităţii 
didactice, la terminarea activităţii didactice, înainte şi după utilizarea toaletei; după tuse sau strănut, 
sau ori de câte ori este necesar. 

(3) Studenţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în 
sălile de ȋn care se desfăşoară activitate didactică, în timpul deplasării în incinta unității de 
învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior. 

(4) Lucrările practice se vor desfășura şi în stațiunile/fermele universității, precum și prin vizite 
de studiu la parteneri din mediul socio-economic (ferme, stațiuni de cercetare, fabrici de procesare, 
clinici, laboratoare, societăți comerciale și instituții publice etc.) 

(5) Plasamentele extramurale de studiu vor completa pregătirea practică a studenților în 
perioadele în care sunt angrenați doar în activități didactice susținute online; acestea se vor 

http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov
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realiza/stabili în baza convențiilor instituționale care vor cuprinde numărul de studenți acceptați, 
programul de primire, activitățile practice care se vor susține, modul de supervizare al competențelor 
și abilităților practice acumulate, posibilități de cazare și eventuale costuri suportate de USAMV-
CN;  

(6) Studenții vor avea posibilitatea de a alege între locurile de plasament oferite, sau pot face 
propuneri pentru alte locuri de plasament, care vor deveni oficiale doar după realizarea 
convenției; 

(7) Activitățile practice desfășurate în plasamente pot fi recunoscute de către cadrele didactice și 
echivalate cu unele activități onsite; 

(8) Fiecare student va urma module de pregătire practică în campus și în cadrul plasamentelor 
extramurale, cu durată și alternanță, hotărâte de facultăți pentru fiecare program de studiu; 

(9) Cadrele didactice vor face demonstrația tehnicii/procedurii/experimentale; 
(10) Se va limita la minimum activitatea directă a studenților pentru reproducerea acestor 

tehnici. 
(11) De regulă, durata unei ore didactice va fi de 50 min, urmată de o pauză de 10 minute, iar 

personalul va asigura aerisirea laboratorului ȋn timpul pauzei.  
(12) La disciplinele la care orele de lucrări practice presupun dezinfecţii repetate ale 

materialelor didactice, la propunerea cadrului didactic orele de lucrări practice pot să aibă 
durata de 100 minute fără pauză, pentru asigurarea dezinfecţiei ȋntre grupe diferite de 
studenţi. 

(13) Materialele didactice vor fi dezinfectate după fiecare utilizare. 
(14) Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este responsabilitatea studenților.  
(15) Pentru activitățile didactice onsite, USAMV-CN asigură câte o vizieră pentru fiecare 

student, respectiv cadru didactic și cadru didactic auxiliar, unde este cazul, aceştia având 
obligaţia de a şi le dezinfecta regulamentar.  

(16) În cazul activităților practice care necesită deplasarea studenților cu mijloace de transport 
(autocare, microbuze etc.), organizarea transportului se va realiza cu asigurarea distanțării 
fizice de minim 1 m în interiorul mijlocului de transport, iar dacă acest lucru nu este posibil, 
se va vor utiliza vizierele. Măștile de protecție se vor utiliza indiferent de caz pe toată durata 
transportului. 

(17) Facultățile vor revizui și vor aproba, pentru fiecare program de studiu, caietul cu 
manopere/deprinderi practice minimale pe care fiecare student să-l completeze pe parcursul 
studiilor. 

(18) Caietul cu manopere/deprinderi practice minimale devine, la nivel general de universitate, 
un instrument de monitorizare a acumulării de către student a abilităților practice minimale la 
absolvire. 

(19) Atât studenţii cat şi angajaţii USAMVCN au obligația de a se spăla /de a-și dezinfecta 
mâinile: imediat după intrarea în universitate şi înainte de a intra în sala destinată activităţii 
didactice, la terminarea activităţii didactice, înainte şi după utilizarea toaletei; după tuse sau strănut, 
sau ori de câte ori este necesar. 

(20) Studenţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, 
în sălile de ȋn care se desfăşoară activitate didactică, în timpul deplasării în incinta unității de 
învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior. 



3 
 

(21) Lucrările practice se vor desfășura şi în stațiunile/fermele universității, precum și prin vizite 
de studiu la parteneri din mediul socio-economic (ferme, stațiuni de cercetare, fabrici de procesare, 
clinici, laboratoare, societăți comerciale și instituții publice etc.) 

(22) Plasamentele extramurale de studiu vor completa pregătirea practică a studenților în 
perioadele în care sunt angrenați doar în activități didactice susținute online; acestea se vor 
realiza/stabili în baza convențiilor instituționale care vor cuprinde numărul de studenți acceptați, 
programul de primire, activitățile practice care se vor susține, modul de supervizare al competențelor 
și abilităților practice acumulate, posibilități de cazare și eventuale costuri suportate de USAMV-
CN;  

(23) Studenții vor avea posibilitatea de a alege între locurile de plasament oferite, sau pot face 
propuneri pentru alte locuri de plasament, care vor deveni oficiale doar după realizarea 
convenției; 

(24) Activitățile practice desfășurate în plasamente pot fi recunoscute de către cadrele didactice 
și echivalate cu unele activități onsite; 

(25) Fiecare student va urma module de pregătire practică în campus și în cadrul plasamentelor 
extramurale, cu durată și alternanță, hotărâte de facultăți pentru fiecare program de studiu; 

(26) Cadrele didactice vor face demonstrația tehnicii/procedurii/experimentale; 
(27) Se va limita la minimum activitatea directă a studenților pentru reproducerea acestor tehnici. 
(28) De regulă, durata unei ore didactice va fi de 50 min, urmată de o pauză de 10 minute, iar 

personalul va asigura aerisirea laboratorului ȋn timpul pauzei.  
(29) La disciplinele la care orele de lucrări practice presupun dezinfecţii repetate ale materialelor 

didactice, la propunerea cadrului didactic orele de lucrări practice pot să aibă durata de 100 
minute fără pauză, pentru asigurarea dezinfecţiei ȋntre grupe diferite de studenţi. 

(30) Materialele didactice vor fi dezinfectate după fiecare utilizare. 
(31) Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este responsabilitatea studenților.  
(32) Pentru activitățile didactice onsite, USAMV-CN asigură câte o vizieră pentru fiecare 

student, respectiv cadru didactic și cadru didactic auxiliar, unde este cazul, aceştia având 
obligaţia de a şi le dezinfecta regulamentar.  

(33) În cazul activităților practice care necesită deplasarea studenților cu mijloace de transport 
(autocare, microbuze etc.), organizarea transportului se va realiza cu asigurarea distanțării 
fizice de minim 1 m în interiorul mijlocului de transport, iar dacă acest lucru nu este posibil, 
se va vor utiliza vizierele. Măștile de protecție se vor utiliza indiferent de caz pe toată durata 
transportului. 

(34) Facultățile vor revizui și vor aproba, pentru fiecare program de studiu, caietul cu 
manopere/deprinderi practice minimale pe care fiecare student să-l completeze pe parcursul 
studiilor. 

(35) Caietul cu manopere/deprinderi practice minimale devine, la nivel general de universitate, 
un instrument de monitorizare a acumulării de către student a abilităților practice minimale la 
absolvire. 
 
 
PARTICULARITĂŢI ȊN CAZUL SISTEMULUI MIXT 

 ACTIVITĂȚI DIDACTICE ON-LINE 
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Art. 3 (1) Suporturile de curs/lucrări practice/seminar/proiect se încarcă în conturile de Intranet 
ale cadrelor didactice titulare de curs și vor fi accesibile studenților. 
(2) Cursurile și seminariile se vor desfășura exclusiv în sistem online, utilizând platformele mai 

sus menţionate; proiectele se vor desfășura mixt, online și onsite, conform specificului fiecărui 
proiect;  

(3) Activitățile didactice la ciclul de licență se desfășoară mixt online și onsite, activitățile 
didactice la ciclul de master se desfășoară doar online iar la ciclul de doctorat activitățile teoretice 
din cadrul programului de studii universitare avansate se vor desfășura online, iar activitățile practice 
și de cercetare se vor desfășura onsite în laboratoare specifice. Cursurile și seminariile (inclusiv 
seminariile disciplinei Practică Pedagogică 1, care este practică observativă) aferente DPPD din 
USAMV CN se vor derula online. 

(4) USAMV-CN continuă folosirea platformei Google Meet și începe utilizarea platformei 
Microsoft Teams, platforme accesibile tuturor cadrelor didactice din contul oficial de email. Cu 
acordul decanilor, se acceptă utilizarea platformei Zoom ȋn cazul disciplinelor unde se lucrează cu 
programe care nu sunt compatibile cu Google Meet (ex. AutoCAD, ERDAS, ArcGIS, QGIS) 

(5) Toate cadrele didactice vor folosi pentru accesarea acestor platforme conturile de email 
oficiale ale universității, care vor fi baza de raportare a activității didactice desfășurate de către 
cadrele didactice.  

(6) Se pune la dispoziția cadrelor didactice facilitatea de a utiliza tabletele grafice, pentru 
disciplinele la care este necesară desenare de structuri, formule matematice, formule chimice, etc. – 
răspund Prodecanii Didactici. 

(7) Întreaga activitate didactică desfășurată online va fi programată conform orarului stabilit 
pentru fiecare program/an de studii, conform videoconferințelor inițiate de cadrele didactice și va fi 
arhivată, conform legii:  

a) se recomandă folosirea drive-ului utilizat de Facultatea de Medicină Veterinară, drive care 
integrează orarul cu programarea videoconferințelor și este accesibil studenților în vederea logării.  

b) videoconferințele vor fi înregistrate de inițiatori (cadre didactice) și vor fi salvate în hardul 
PC-ul acestora cu un nume care va conține numele cadrului didactic, titlul cursului/seminarului și 
formația de studiu beneficiară; 

c) folderul cu înregistrarea cursului se va încărca pe drive-ul personal google al cadrului didactic 
și va fi partajat cu directorul de departament, decanul și administratorul/inginerul de sistem.   

d) arhiva de înregistrări ale activităților didactice online va fi folosită exclusiv pentru 
evidența/evaluarea susținerii acestor activități și a participării studenților; prin excepție, cadrul 
didactic poate oferi studenților înregistrări ale cursurilor. 

  
 ACTIVITĂȚILE PRACTICE ON-SITE  
 Se vor respecta aceleaşi particularităţi ca şi ȋn cazul sistemului clasic        

 
 
ACTIVITĂȚILE ADMINISTRATIVE 
Art. 4 (1) La nivelul USAMV-CN și la nivelul fiecărei facultăți sunt desemnaţi coordonatorii 

cu activitatea de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, conform Anexei 2 a Ordinului nr. 
5487/1494/2020 a MEC și MS (Coordonator USAMV-CN - Prof. dr. Leon Muntean, Coordonatori 
Facultăți - Prodecanii activități studențeşti din fiecare Facultate, Coordonator Compartiment 
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Administrativ - Director general administrativ Ec. Dr. Lucian Naş); Responsabil dezinfecție - Conf. 
dr. Cîmpean Adrian; Responsabil SSMS USAMV CN - ing. Sorin Irimeaș. 

 
 

              
Responsabili clădiri: 

Nr. crt. Clădirea Responsabil 

1. Rectorat Liana Paşca 

2. Casa alba (parcare) Liana Paşca 

3. Biodiversitate Liana Paşca 

4. ICHAT + sere Claudiu Potfalean 

5. Horticultura economice Ioan Mircean 

6. Sala de sport Dragos Gherasim 

7. Aula Ionuţ Hulujan 

8. Mecanizare Mircea Muntean 

9. Stiinţele solului Cornel Negruşier 

10. FSTA Calea Floresti Robert Nasaudean 

11. Zootehnie Camelia Raducu 

12. Biotehnologii Adriana Criste 

14. Pavilion clinici Alin Timiş 

15. Pavilionul VII Medicină Veterinară Augustin Moldovan 

16. Pavilion VI A - Anatomie/Fiziologie Csaba Pop 

17. Stiinţele vieţii Raluca Chiş 

18. Cămine/Cantină Paula Humeniuc 

19. Bibliotecă Tatiana Petrar 

20. DDPD Camelia Alamorean 

21. Garaj Nelu Dârjan 

22. SCH Lucaci Lehel 

23. SDE Cojocna Doru Pop 

(2) Toate cadrele didactice și de cercetare, precum și întregul personal administrativ vor purta 
mască de protecție/mască de protecţie şi vizieră pe toată perioada activității în spațiile aparținând 
USAMV-CN și vor urma recomandările de dezinfecție și de distanțare socială. 
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(3) Accesul în spațiile USAMV-CN se va face după aplicarea procedurilor de triaj. 
(4) Studenții și personalul universității au obligația de a-și monitoriza zilnic temperatura 

corporală și de a nu intra în spațiile universității atunci când temperatura corporală normală este 
depășită. 

(5) e. Nu se vor prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa 
fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţiile de învăţământ superior în ziua respectivă: 

a. cei cu temperatură mai mare de 37,3°C (după măsurarea temperaturii la intrarea ȋn 
Universitate) şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în 
respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase; 

b. cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 
c. cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în 

perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 
(6) În situațiile prevăzute la aliniatul (5), dacă starea de sănătate le permite, studenții/personalul 

didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor recupera 
ulterior. 

(7) Se vor menține punctele de dezinfecție a mâinilor în principalele zone de acces și se va 
realiza dezinfecția spațiilor didactice folosite de studenți, după fiecare activitate didactică. Vor fi 
utilizate pentru dezinfecția spațiilor didactice și a birourilor se vor folosi nebulizatoare și alte 
mijloace (lămpi UV-C).  Activitatea de dezinfecție a fiecărui spațiu va fi monitorizată zilnic. 

 
CĂMINELE STUDENȚEȘTI 

Art. 5 (1) Cazarea ȋn căminele studenţeşti USAMV CN se va face pe baza unuia din următoarele 
documente: dovada vaccinării anti-COVID-19 (pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la 
finalizarea schemei de vaccinare), dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 
de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2, rezultatul negativ al unui test RT-PCR (nu mai vechi 
de 72 de ore) sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid (nu mai vechi de 24 de ore); 

(2) La intrarea ȋn cămin se vor asigura dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru mâini; 
(3) Se vor asigura, pe cât posibil, trasee prestabilite de intrare, deplasare în interior și ieșire din 

cămin; 
(4) Numărul maxim de studenți cazați în cameră va fi în funcție de norma sanitară a căminului; 
(5) Purtarea măștii de protecție respiratorie/vizieră este obligatorie în spațiile comune din cămine 

(holuri, oficii, băi, lavoare); 
(6) Deplasările în incinta căminului se vor limita la strictul necesar și se vor evita aglomerările în 

spațiile comune (oficii, băi, lavoare); 
(7) Sălile de lectură din cămine vor fi închise; 
(8) Orice activități sociale, cu participarea a mai mult de 4 persoane, sunt interzise în cămin. 

Încălcarea acestei prevederi va duce la evacuarea din cămin a celor implicați în cel mult 12 ore; 
(9) Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine; 
(10) Administrația căminelor are obligația de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcție de 

capacitatea acestuia, spații de izolare cu grup sanitar propriu în care se vor găzdui temporar cazurile 
suspecte de SARS CoV-2; 

(11) Pentru fiecare cămin studențesc se va elabora un plan de acțiune în caz de apariție a unui caz 
de infecție cu SARS CoV-2; acest plan va fi afișat la avizierul de la intrarea în cămin. 
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(12) Studentul confirmat pozitiv cu SARS CoV-2 se va izola fie în unitățile de izolare și 
tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal cu condiția ca deplasarea până la acesta să se 
facă cu mijlocul de transport personal și nu cu mijloace de transport în comun. 

(13) Contacții de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinați în camera de cămin, cu 
condiția ca aceasta să aibă grup sanitar propriu; în cazul în care nu are grup sanitar propriu vor fi 
carantinați în izolator; 

(14) Pentru studenții aflați în carantină se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza 
alimentele la ușa camerei; 

(15) Dacă în perioada izolării studentul care prezintă simptome foloseşte grupul sanitar, acesta 
trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate.  

(16) Nu se va transporta studentul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, 
decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 
112. Persoana care ajută studentul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască şi se va 
spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde. Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant 
special, după ce studentul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane. 

 
 
CANTINA USAMV 
Art. 6 (1) Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază 

de precomandă; 
(2) În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor 

aferente meselor şi a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane; se 
impune respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1,0 m, cu purtarea obligatorie a măștilor; 
așezarea la masă necesită asigurarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m; 

(3) Respectarea măsurilor de distanţare fizică se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la 
masă, cât şi pentru intervalele de tranzit, circulaţie, distribuirea produselor alimentare etc.; 

(4) Gestionarea echipamentelor şi obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va 
fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică 
folosinţă; 

(5) Înainte şi după fiecare masă studenţilor/cursanţilor li se va recomanda spălarea mâinilor şi 
respectarea normelor de igienă; 

(6) Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenţii se vor aşeza la masă; 
(7) Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă; timp de 10 minute în fiecare oră și la 

încheierea programului; 
(8) Se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de 

curăţenie şi dezinfecţie; 
 
DEPLASAREA STUDENȚILOR 
Art. 7 (1) Studenții internaționali vor fi obligați să respecte regulile de izolare impuse de zona 

din care provin, motiv pentru care li se recomandă informarea prealabilă. 
(2) Persoanele care sosesc dintr-o călătorie din țările/zonele cu risc epidemiologic ridicat și au 

drept de intrare pe teritoriul național al României sunt obligate să intre în carantină/izolare la 
domiciliu 14 zile la întoarcerea în România şi să anunţe Conducerea Universităţii. Carantina 
persoanelor se instituie la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-
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un spațiu special desemnat de autorități. Carantina se recomandă tuturor persoanelor care locuiesc la 
aceeași adresă. USAMV CN nu asigură spații de carantinare/izolare la intrarea în țară pentru 
studenții internaționali (cu excepţia studenţilor străini cazaţi ȋn cămine). 

(3) Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat este stabilită de Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, iar forma actualizată periodic se poate fi consultată aici: 
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19. 

(4) La intrarea în România, persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile cu risc 
epidemiologic ridicat, au obligația prezentării certificatului unui test negativ RT-PCR pentru SARS-
CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data intrării în țară. 

(5) Sunt exceptate de la prezentărea certificatului unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2 
următoarele categorii de persoane: 

a. persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a 
doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data 
contactului direct sau până la data intrării în România. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data 
administrării celei de a 2-a doze se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea 
sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării; 

b. persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 
180 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale sau prin verificarea bazei 
de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea 
în țară; 

(6) Recomandăm tuturor studenţilor evitarea petrecerii timpului în colectivități, în spații închise 
și fără măsuri de precauţie. 

 
MĂSURI SPECIFICE 

Art.8 La începerea anului universitar 2021/2022 tot personalul universității, toți studenții și orice 
vizitator vor completa o declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate pe modelul din 
anexa 2. 

(1) Studenții și cadrele didactice care au simptome de tip respirator nu se vor prezenta la 
activitățile didactice faţă ȋn faţă; 

(2) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic, care prezintă simptome specifice 
unei afecțiuni cu potențial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăți în respirație, 
diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată  
responsabilul desemnat de instituţia de ȋnvăţământ superior; 

(3) Cadrele didactice au obligaţia să anunţe prodecanul responsabil pe facultate, care la rândul 
lui va anunța medicul de la cabinetul universității, în cazul în care studenţii prezintă în timpul orelor 
de curs simptomatologie de tip respirator (tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de 
boală infecţioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de 
temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare; 

(4) Studentul izolat va semna consimțământul personal cu privire la acordul de recoltare a 
probelor biologice în vederea testării cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetului medical 
studenţesc. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical USAMV CN vor fi raportate către 
DSP în maxim 24 ore. Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și pentru angajații USAMV 
CN, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de program sau 
contacţii direcţi ai cazurilor confirmate. 

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
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(5) Personalul desemnat/cadrele didactice vor instrui studenţii în prima zi a anului universitar şi 
cel puţin o dată pe săptămână în vederea respectării măsurilor de protecţie şi de prevenţie a infectării 
cu SARS-CoV-2; 

(6) Studenţii precum şi întregul personal vor purta obligatoriu mască și vizieră atât în timpul 
orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în spaţiu închis) şi vor aplica igiena riguroasă a mâinilor. 
USAMV-CN va realiza curăţenia şi dezinfecţia precum, şi separarea/limitarea contactului între 
studenţi din formaţii de studiu diferite; 

(7) Personalul didactic aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici (peste 65 ani), persoane cu 
diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități 
didactice în sistem on-site numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau 
medicul curant (se vor centraliza la coordonatorii cu activitatea de prevenire a infectării cu SARS-
CoV-2 pe facultate). În acest caz conducerea universităţii va adapta orarul în mod corespunzător sau 
va identifica alte soluții de derulare a activităţii didactice. 

(8) Studenţii care fac parte dintr-un grup cu risc (boli respiratorii cronice severe, obezitate 
severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de 
metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv etc.) vor reveni la activităţile didactice pentru 
realizarea cărora se impune prezenţa fizică cu avizul şi recomandările specifice ale medicului 
curant/medicului de familie. Dacă este cazul, reprezentanţii USAMV CN vor asigura soluţii pentru 
asigurarea procesului educaţional online. Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă, 
recomandate tuturor studenţilor, va fi monitorizată cu mai multă atenţie în cazul studenţilor cu boli 
cronice; 

(9) Studenţii cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităţilor didactice pentru 
realizarea cărora se impune prezenţa fizică în USAMV CN vor putea fi consiliaţi de medicii 
specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se 
simţi în siguranţă; 

(10) Studenţii cu dizabilităţi, în funcție de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea 
informaţiilor şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice; 

(11) Angajații și studenții au obligaţia de a anunţa USAMV CN (prin secretariate sau decani de 
an/șefi ierarhici superiori) cu privire la absenţa sa, în următoarele situaţii: prezintă simptome 
specifice; a fost diagnosticat cu infecție cu SARS-CoV-2 sau este contact direct al unei persoane 
diagnosticate cu Infecție cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină/izolare; 

(12) Angajații și studenții confirmați se vor izola fie în unitățile de izolare și tratament anexate 
spitalelor, fie la domiciliul personal, cu condiția ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de 
transport personal și nu cu mijloace de transport în comun; 

(13) Revenirea în colectivitate a studenţilor care au avut probleme de sănătate (infecţie COVID 
19) şi au absentat de la activităţile didactice onsite se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe 
medicale care să precizeze diagnosticul şi pe care studentul o va preda cadrului didactic la prima 
activitate didactică. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical sau la nivelul 
persoanei desemnate de conducerea instituţiei de învăţământ superior; 

(14) Ridicarea/depunerea documentelor originale; interacțiunea cu studenții la nivel de decanate, 
registratură, alte servicii se vor realiza cu menţinerea distanţării fizice obligatorii pe coridoare. 
Audiențele se vor desfășura online, prin programare telefonică/email. 
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ORGANIZAREA SPAŢIILOR/ACCESULUI ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
SUPERIOR 

Art. 9 (1) USAMV-CN va organiza circuite în interiorul instituţiei prin marcare cu benzi 
vizibile care să asigure traseele prestabilite de intrare, deplasare în interiorul instituţiei şi de părăsire 
a acesteia. 

(2) La intrarea în USAMV-CN (vor fi 3 căi de acces: Strada Govora, Calea Mănăştur şi Strada 
Mărginaşă), pe coridoare şi la intrarea în fiecare sală vor fi aşezate dispensere cu soluţie 
dezinfectantă pentru mâini. 

(3) Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în USAMV-CN de către persoanele 
desemnate. 

(4) Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, folosind marcaje aplicate pe sol. 
(5) După dezinfecţia mâinilor, studenţii vor merge direct în sălile în care sunt programate 

activităţile didactice şi de cercetare (amplasare de săgeţi pentru accesul spre principalele clădiri din 
campusul USAMV-CN). 

 
ORGANIZAREA SĂLILOR 
Art. 10 (1) Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice vor fi menţinute deschise 

până la sosirea tuturor studenţilor. Se va stabili, ȋn fiecare sală ȋn care sunt prezenți studenţii, modul 
de aşezare a acestora în săli. Va fi păstrată componenţa formaţiunilor de studiu. Studenții vor fi 
instruiți cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19. 

(2) Se va evita schimbarea sălilor unde se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare de către 
studenţii aceleiaşi formaţii de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul 
activităţii). 

(3) Se va asigura păstrarea unei distanţări fizice între studenţi şi între aceştia şi cadrul didactic de 
minimum 1 metru, montarea unor separatoare,  folosirea vizierelor de către toţi participanţii la 
activitatea didactică onsite, în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă. Astfel, 
fiecare student îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul prezenţei în sală. Amplasarea se va face astfel 
încât studenţii/cursanţii să nu stea faţă în faţă. 

(4) Fiecare sală va avea propria schemă de așezare a studenților – pentru laboratoare răspund 
disciplinele de care acestea aparțin, pentru amfiteatre, administratorii clădirilor. 

(5) Aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice se va face înainte de sosirea 
studenţilor (30 de minute), apoi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 minute 
şi la finalul zilei. 

(6) Vor fi amplasate coşuri de gunoi (cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior) special 
marcate şi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. 

 
ORGANIZARE GRUPURI SANITARE 
Art. 11 (1) Se va face completarea cu regularitate, a consumabilelor în cantităţi suficiente la 

toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.); se va verifica realizarea 
curăţeniei zilnice şi a dezinfecției regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform planului de 
curăţenie şi dezinfecţie). 

(2) Vor fi afişate materiale de informare privind igiena corectă. 
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(3) Se va afișa numele persoanelor care vor face curățenia și a celor care controlează efectuarea 
conformă a curățeniei, acestea fiind menționate într-un tabel afișat public (data, ora, persoana care a 
efectuat controlul). 

 
ORGANIZAREA CURŢILOR INTERIOARE/SPAŢIILOR EXTERIOARE 
Art. 12 (1) Va fi organizat mobilierul exterior, astfel încât să se asigure distanţarea fizică. 
(2) Curţile interioare/spaţiile exterioare ale clădirilor vor fi măturate înaintea începerii 

activităţilor didactice. 
 
 STABILIREA PROGRAMULUI ORAR DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR 

DIDACTICE 
Art. 13 (1) Desfăşurarea activităţilor didactice se va face modular, astfel încât să se evite 

aglomerările la intrare şi la ieşire în pauze. 
(2) Studenţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice de minim 1 m. 
(3) Studenţii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei 

obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris). 
 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE 
Art. 14 (1) Desfăşurarea activităţilor sportive se va face în spaţii deschise, ȋn măsura ȋn care 

vremea o permite. Pe timpul iernii, orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport se vor limita la 
activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de 
minimum 1,5 metri, situaţie în care purtarea măştii nu este indicată. 

(2) Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, studenţii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 
activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. 

(3) La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi studenţii vor igieniza mâinile cu un 
dezinfectant pe bază de alcool. 

 
MĂSURI IGIENICO-SANITARE ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
Art 15 (1) Personalul din cadrul cabinetului medical va efectua instruirea personalului din 

USAMV-CN pentru a observa starea de sănătate a studenților și pentru implementarea normelor 
sanitare aplicate elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, tehnica spălării pe mâini, 
recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare a măștilor și măsurile de distanțare fizică. 

a. Plan de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor- fiecare sală va avea un responsabil cu curățenia şi 
dezinfectarea sălilor 

b. Operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua 
c. Materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune 
d. Tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune 
e. Frecvenţa curăţeniei şi a dezinfecţiei 
f. Responsabilii cu curăţenia şi cu supravegherea efectuării conforme 
g. Grafic de curăţenie şi dezinfecţie 
 
OBLIGATIILE STUDENTILOR: 
Art. 16 (1) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice 

alte materiale prelucrate prin utililizarea platformelor utilizate în predare; 
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(2) de a utiliza platformele oferite de USAMV-CN doar în conformitate cu prevederile legale; 
(3) de a nu disemina, folosi informații care conțin date cu caracter personal, în alt mod care 

excede scopului educativ; 
(4) participă la activitățile stabilite de cadrele didactice, conform programului comunicat; 
(5) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele 

didactice, în vederea valorificării activității desfășurate on-line; 
(6) au o conduită adecvată statutului de student, având comportamente și atitudini prin care să se 

asigure un climat propice mediului de învățare; 
(7) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului online; 
(8) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind 

protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679; 
(9) au obligația de a participa la activitățile desfășurate on-line, în caz contrar, studentul este 

considerat/notat absent, cu excepția situațiilor justificate; 
 
ALTE REGLEMENTĂRI 

Art 17 (1) În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 în USAMV CN, situaţia 
va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituţiei; se va demara ancheta epidemiologică în 
maximum 24 de ore, de către medicul epidemiolog din DSP, în colaborare cu medicul din cabinetul 
medical universitar, în vederea stabilirii contacților direcți din colectivitate 

(2) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19, în una din formaţiile de studiu, 
se suspendă activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică la nivelul 
formaţiei de studiu, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz. 

(3) La apariţia a mai mult de 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în formaţii 
de studiu diferite, în urma anchetelor epidemiologice, se poate lua decizia suspendării activităţilor 
didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică la respectivele formaţii de studiu/din 
clădirea respectivă/din facultate/din campusul universitar sau de la nivelul întregii instituţii de 
învăţământ superior, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz.  

(4) DSP va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și 
va decide împreună cu conducerea universităţii dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte 
din formaiţia de studiu la care s-a suspendat activitatea didactică, inclusiv a personalului 
didactic/nedidactic/auxiliar; 

(5) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea 
au obligaţia de a anunţa conducerea instituţiei de învăţământ superior care va informa DSP despre 
eveniment. DSP-ul în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți şi va 
analiza situaţia în instituţia de învăţământ superior împreună cu conducerea instituţiei si vor decide 
impreuna masura care se impune. 

(6) Personalul care efectuează curăţenia în şcoală şi cel care este responsabil de paza instituţiei, 
în condiţiile în care nu au intrat în contact cu cazul confirmat cu COVID-19, îşi vor desfăşura 
activitatea în continuare; 

(7) Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unitățile de învățământ universitar care 
desfășoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a 
senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice 
realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834
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(8) În perioada de suspendare parţială sau totală a activităţilor didactice pentru realizarea cărora 
se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţie, conducerea universității va dispune 
realizarea următoarelor activităţi obligatorii: 

a. curăţenia şi aerisirea sălilor; 
b. dezinfecţia spaţiilor (săli, holuri, toalete); 
c. DSP va informa conducerea instituţiei cu privire la contacţii direcţi ai cazurilor confirmate în 

vederea aplicării măsurilor de carantină/izolare; 
(9) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în 

instituţiile de învăţământ, în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului 
universitar, după obţinerea avizului DSP, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă 
epidemiologică pentru reluarea activităţii; 

(10) În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP poate recomanda USAMV CN 
prelungirea perioadei de suspendare temporară, parțială, totală a activităților didactice care presupun 
prezența fizică a studenților în USAMV CN. 
 

RESURSA UMANĂ 
Art 18 (1) Tot personalul universității va semna condica de prezență. Cadrele didactice vor 

semna condica de prezență aflată la directorul de departament sau la o persoană din cadrul 
departamentului numită de acesta. Personalul auxiliar va semna condica de prezență la disciplina 
unde își desfășoară activitatea. Condicile de prezență se distribuie de către Biroul Resurse Umane. 
Condicile de prezență se predau lunar la Biroul Resurse Umane împreună cu pontajul. 

(2) Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar vor întocmi rapoarte săptămânale de 
activitate care vor fi centralizate de directorul de departament. Decanul poate verifica aceste 
rapoarte. 

 
DISPOZIȚII FINALE 
1. Prezentul Plan de măsuri conține Anexa nr. 1 privind Raportul săptămânal întocmit de 

 personalul didactic potrivit Ordinului de ministru nr. 4206 din 6.05.2020, publicat în MO 
 327/08.05.2020, Art. 4 

2. USAMV Cluj-Napoca își va modifica prezentul plan de măsuri în funcție de evoluția 
situației epidemiologice și în funcție de masurile naționale și locale impuse. 

3. Prezentul Plan de măsuri a fost adoptat la data de 21.09.2020 în ședințele Consiliului de 
Administrație  și Senat și modificat în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.09.2020 și 
în ședința de Senat din 01.10.2020. 

 
 

R E C T O R,  
Prof. Dr. Cornel CĂTOI 
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Anexa nr. 1 
 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Facultatea ........ 
Departamentul ......... 
 

Raport săptămânal 
potrivit – Ordinului de ministru nr. 4206 din 6.05.2020, Art. 4 

 
Subsemnatul/Subsemnata   ........ având funcția de ...... am desfășurat, on-line și on-site, 

următoarele activități: 
 
 

Săpt. Zi 
Interval 

orar 
Curs - 

Denumire 
Program 
de studiu 

An de 
studiu 

Activitate 
didactică 
C/LP/S/P 

Platforma 
utilizată și 

link 

Alte 
activități 

conf. State 
funcții/ 

Fișa post 

Total nr. 
ore/săpt. 

05.10-
09.10 

L        

40 ore 

M               

M               

J               

V               

Semnatura 
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Anexa 2 
CHESTIONAR DE EVALUARE Covid-19 

(*angajați, studenți, vizitatori) 
 
Nume: ____________________________________ Prenume: ______________________________ 
Adresa de domiciliu ________________________________________________________________ 

Adresa de rezidenţă 
_________________________________________________________________ 

Nr. telefon:______________________ în calitate de * _____________________________________ 
Nr. 
crt. Întrebare DA NU 

1.  Ati fost vaccinat cu cele două doze ale vaccinului impotriva COVID-19**   
2.  Sunteți bolnav de COVID 19 sau aţi fost confirmat pozitiv la testarea SARS-CoV2   
3.  Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu virusul SARS-CoV2 

(COVID-19)?   

4.  Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane care au prezentat simptome asociate 
infecţiei cu virusul SARS-CoV2 (COVID-19)?   

5.  Aţi interacţionat în ultimele 14 zile cu persoane care au stat în izolare/carantină impusă de 
autorităţi?   

6.  V-a fost impusă în ultimele 14 zile izolarea sau carantina la domiciliu de către autorităţi?   
7.  Aţi avut nevoie de spitalizare în ultimele 14 zile?   
8.  V-aţi deplasat în străinătate în ultimele 14 zile? Dacă DA, precizaţi 

ţara:.....................................................................................................................................   
9.  Ați avut în ultimele 14 zile unul sau mai multe dintre următoarele simptome? 

 

• febră   
• tuse   
• respiraţie greoaie/dificultăţi în respiraţie   
• frisoane   
• dureri musculare   
• dureri de cap   
• dureri de gât   
• greaţă, diaree, vărsături   
• pierderi de gust sau miros   

10.  

Suferiţi de una sau mai multe din afecţiunile următoare, susceptibile la un risc crescut în 
caz de infecție cu virusul SARS-CoV2: imunodeficiență congenitală sau dobândită; boli 
cardiovasculare sau respiratorii cronice, diabet zaharat, fibroză chistică, mucoviscidoză, 
ciroza hepatică stadiul B, boala cronică de rinichi, obezitatea morbidă 

  

** In cazul unui respuns afirmativ, nu mai este necesara completarea chestionarului 
*** La o febră mai mare de 37,3 °C sau dacă răspunsul este DA pentru întrebările 2-5,  
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se va interzice accesul în campusul sau căminele USAMV;  
**** Dacă răspunsul este DA pentru întrebările 6-9, se vor solicita detalii suplimentare; 

 
Am luat la cunoştinţă de faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-

contagioase se sancţionează conform art. 352 din Codul penal şi a art. 34 lit.m) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Data completării:___/____/_____________                                       

Semnătura__________________ 
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ANUNŢ 
 

PRIVIND LANSAREA COMPETIŢIEI INTERNE A USAMV CLUJ-NAPOCA PENTRU 
PROIECTE DE CERCETARE APLICATIVĂ DE TIP SUSȚINEREA CERCETĂRII 

 
Componenta: SUSȚINEREA CERCETĂRII  

 
 

1. OBIECTIVUL PRINCIPAL 

Susținerea cercetării în domeniile USAMV CN pentru creșterea numărului de articole ISI publicate 

în reviste încadrate în cuartilele 1 și 2 conform Web of Science Core Collection (WOSCC).  

 

2. OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Susținerea temelor de cercetare care nu beneficiază de finanțare. 

2. Creșterea numărului de articole ISI publicate în cuartilele 1 și 2 conform WOSCC.  

3. Utilizarea bazei de cercetare existente. 

4. Creșterea vizibilității rezultatelor cercetărilor.  

5. Creșterea punctajului în evaluarea institutională. 

3. REZULTATE ESTIMATE: 

1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi de competenţe în cadrul colectivităţii academice şi de 

cercetare din universitatea noastră, dedicate cercetării aplicative. 

2. Realizarea unui articol ISI, ca prim-autor (nu se echivaleaza cu autor corespondent/ultim autor) 

într-o revistă încadrată în cuartilele Q1 sau Q2.  

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

1. Solicitantul poate fi cadru didactic sau cercetător din cadrul USAMV CN cu contract de muncă 

pe perioada determinată/nedeterminată.  

5. DURATA PROIECTULUI ESTE DE 12 luni.  
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6. FINANȚARE: 

Finanțarea acordată pentru un proiect este in valoare de 15.000 LEI pentru proiecte a căror 

indicator este un articol (tip original research article) într-o revistă incadrată în cuartila Q2 

WOSCC sau de 20.000 LEI pentru proiecte a căror indicator este un articol (tip original research 

article) într-o revistă incadrata in cuartila Q1WOSCC.  

50% din valoarea finanțării poate fi utilizată în primele 6 luni iar 25% din valoarea finanțării după 

trimiterea articolului înspre recenzare iar 25% din valoarea finanțării după acceptarea articolului.  

Bugetul competitiei este de 500.000 lei.  

 

7. CHELTUIELI ELIGIBILE:  

i. cheltuieli pentru consumabile.  

ii. cheltuieli de deplasare în ţară sau în străinătate (pentru participări la manifestări ştiinţifice din 

domeniul proiectului).  

8.ETICA 

Directorul de proiect are obligaţia să se asigure că propunerea de proiect respectă normele 

prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări 

legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. De asemenea, în situaţia în care 

domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va 

asigura de obţinerea acestora, anterior contractării proiectului.  

 

9. DEPUNEREA PROIECTELOR  

Proiectele se depun de către directorii de proiect, în format electronic pe adresa de email 

proiecte.ssc@usamvcluj.ro 

Propunerea de proiect va fi redactată în limba română şi va respecta structura menţionată în anexa 

1 (formular de aplicaţie). 

  

10. EVALUAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR   
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Procesul de evaluare: 

Evaluarea științifică: Propunerile vor fi examinate din punct de vedere a calităţii științifice de 

către  evaluatori, numiţi de Consiliul Cercetării, Dezvoltării, Inovării (CCDI) din rândul 

specialiştilor  din USAMV CN si din afata USAMV CN într-o sedință a CCDI. În baza rezultatelor 

evaluării, proiectele vor fi clasificate ca ADMIS/ RESPINS, de către Consiliul Cercetării, 

Dezvoltării, Inovării (CCDI) al USAMV. Aplicanţii vor fi informaţi cu privire la rezultatul 

procesului de evaluare prin publicarea listei preliminare a propunerilor acceptate la finanțare. Se 

pot depune contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării. Contestaţiile se vor 

depune şi se vor înregistra la registratura universiăţii, urmând ca soluţionarea acestora să fie făcută 

de către CCDI -USAMV. În urma analizării şi soluţionării contestaţiilor, CCDI – USAMV va 

publica lista finală a propunerilor acceptate la finanțare. 

Aprobarea finală a proiectelor se va realiza de către Consiliului de Administrație și de către 

Senatul USAMVCN.   

Contractarea: 

Contractarea proiectelor cuprinse în lista finală a propunerilor acceptate la finanțare se va face prin 

semnarea între părţi a contractului de finanţare. Formularul de contractare va fi pus la dispoziţia 

directorilor de proiect prin intermediul biroului juridic. 

Decontarea /Raportarea  

Directorul de proiect va preda la CCDI, la termenele stabilite prin contractual de finanţare, un 

Raport Financiar şi un Raport Stiinţific.  

12. CALENDARUL COMPETITIEI – 2021 

 

Activitate Termen 

Lansarea competiţiei 30.07.2021 

Inscrierea în competiţie - depunerea propunerilor de proiect  30.07.2021- 17.09.2021 

Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte eligibile 18-27.09.2021 

Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 28.09.2021 

Primirea contestaţiilor 28-29.09.2021 

Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CCDI - USAMV 30.09.2021 

Contractarea 1.10.2021 
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ANEXA I 

FORMULAR DE APLICAŢIE  

                                          Componenta: SUSȚINEREA CERCETĂRII 

 
I. APLICANT 

Numele şi prenumele:,  

Locul de muncă: Facultatea:  Funcţia, Contract de muncă1:  

Telefon: E-mail:   
 

II. PREZENTAREA PROIECTULUI (max. 1 pagină) 

1.  Titlul proiectului: 
        
 
2.  Rezumatul proiectului, în limba română: 
 
       
 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI (max. 4 pagini) 

1.  Stadiul actual al cunoaşterii în aria aferentă temei propuse2: 
 

 
BIBLIOGRAFIE:   

 
         
          
2.  Contribuţii anterioare ale Aplicantului în arii convergente temei propuse3: 
 
3.  Contribuţia la tematica ştiinţifică vizată în proiect4: 
 

     
 
4.  Fezabilitatea contribuţiei propuse5: 
                                                 
1  Se va preciza: perioadă determinată, sau perioadă nedeterminată, după caz. 
2 Descrierea stadiului actual al cunoaşterii în aria aferentă temei propuse va fi bazată pe referiri concrete la publicaţii 
din ultimii 5 ani (reviste cotate ISI, alte reviste internaţionale de largă circulaţie, volumele conferinţelor 
internaţionale, reviste recunoscute, etc) şi cu specificarea bibliografiei. Se vor menţiona cercetări anterioare, 
valorificate prin publicaţii în: reviste cotate ISI, alte reviste internaţionale de largă circulaţie inclusiv cele indexate BDI 
. 
3 Prezentarea va evidenţia contribuţiile anterioare (ultimii 5 ani) ale Aplicantului, în ariile tematice convergente temei 
propuse şi pozitionarea acestor contribuţii faţă de stadiul actual al cunoaşterii prezentat la pct. III.1.  
4 Prezentarea va evidenţia contribuţia potenţială la tematica ştiinţifică vizată în proiect, reflectată prin gradul de 
originalitate (raportat la cele mai recente realizări citate în fluxul principal de publicaţii). 
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5.  Modul de organizare a proiectului6: 

Obiective Activitãţi 
 

Termen 

 
 
  

  

  

  

  
 

  
  

   
   
 
6.  Modul de valorificare a rezultatelor proiectului7 

IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A APLICANTULUI (din ultimii 5 ani) 

1.  Domenii de competenţă şi rezultate semnificative8: 
 
 
2.  Lucrări semnificative publicate (max. 10 lucrări): 
 
 

                                                                                                                                                                 
5 Prezentarea va evidenţia realismul soluţiilor propuse, din punctele de vedere: conceptual, al costurilor şi al duratei 
cercetării (iar acolo unde este cazul, autoevaluarea gradului de risc al cercetării, cu menţionarea de soluţii 
alternative). 
6 Va fi prezentată planificarea activităţilor pe cele 12 luni şi termene. Va fi avută în vedere raportarea parţială 
obligatorie, la 6 luni. 
7 Această prezentare se va referi la următoarele posibilităţi de valorificare: 

a. Publicaţii, la care se vor detalia: 
• articole vizate pentru publicare, cu nominalizarea revistei unde se intentionează publicarea: reviste cotate 

ISI încadrate in cuartilele 1 și 2 WOSCC. 
• lucrări vizate pentru comunicare şi publicare în volumele conferinţelor de specialitate, cu nominalizarea 

conferinţei vizate. 
Va fi avută în vedere obligaţia de a publica un articol ca prim-autor, într-o revistă cotată ISI încadrată în cuartile 1 
sau 2 WOSCC. 
8 Vor fi prezentate domeniile de competenţă ale aplicantului şi rezultatele semnificative obţinute. 



 

 6 

3.  Valorificarea/diseminarea rezultatelor anterioare9: 
 
 
 
 
4.  Granturi/proiecte derulate anterior10: 

   
   
   
   
   
   
   

V. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

1.  Lista echipamentelor şi facilităţilor11: 
 
 
Deviz 
 

Categorie de cheltuieli Valoare Lei 
An 1 

Cheltuieli  Consumabile  
Cheltuieli de deplasare  
TOTAL CHELTUIELI  

 
 
Data: 
 
 
Semnătura: ……………………………. 
 

 

                                                 
9 Vor fi prezentate: participările la conferinţe, brevete, alte forme de valorificare/diseminare a rezultatelor, 
precum şi alte publicaţii (înafara celor prezentate la punctul IV.2). 
10 Vor fi prezentate proiectele de cercetare derulate, la care a avut rolul de director de proiect, responsabil proiect, 
sau membru în echipa de cercetare. 
11 Se va preciza Lista cu echipamentele şi facilităţile necesare pentru experimente, proprii Universităţii sau 
disponibile prin cooperare cu alte instituţii, adecvate obiectivelor şi activităţile proiectului. 
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ANUNŢ 
 

PRIVIND LANSAREA COMPETIŢIEI INTERNE A USAMV CLUJ-NAPOCA PENTRU 
PROIECTE DE CERCETARE APLICATIVĂ DE TIP SOLUȚII USAMV CN 

 
Componenta: SOLUȚII USAMV CN 

 
 

1. OBIECTIVUL PRINCIPAL 

Creşterea rolului universităţii în dezvoltarea economică a comunităţii USAMV CN,  prin 

dezvoltarea de noi produse/ tehnologii/ servicii ca rezultat a cercetării aplicative.  

 

2. OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Dezvoltarea cercetătării aplicative şi susţinerea culturii antreprenoriale, pentru realizarea unor 

performanţe superioare în ceea ce priveşte capacitatea universităţii de a-si valorifica propriile 

resurse materiale și umane, de a concepe/dezvolta proiecte, produse, tehnologii şi servicii 

inovatoare; 

2. Asigurarea resurselor financiare necesare stimulării personalului USAMV CN şi a studenţilor, 

implicaţi în activităţi de cercetare, consultanţă şi transfer tehnologic; 

3. Stimularea dezvoltării culturii antreprenoriale în colectivitatea academică şi de cercetare din 

universitatea noastră, precum şi în rândul studenţilor universităţii;  

3. ACTIVITĂŢI ȘI TEME ELIGIBILE 

Activitatea de cercetarea desfăşurată în cadrul acestor proiecte va fi aplicativă şi va fi realizată în 

baza temelor, propuse de USAMV CN.  

Toate colectivele de cadre didactice şi cercetători sunt incurajate să depună proiecte de cercetare, 

implicând unul sau mai multe domenii de expertiză.  O propunere de proiect poate fi depusă in 

prezenta competiție de angajații USAMV CN, de echipe din exteriorul USAMV CN sau de echipe 

mixte.  
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TEME ELIGIBILE  

1. Dezvoltarea si promovarea unor produse provenite de la SDE Cojocna.  (Se urmărește 

obținerea a minimum 2 sortimente de brânzeturi cu valoare adăugată, din laptele produs la 

SDE Cojocna, cu proprietăți gustative deosebite). Durată proiect: 3 ani. 

2. Capacități de diagnostic integrat. (Se urmărește dezvoltarea de capacități de diagnostic 

durabile și perfecționarea continuă a celor existente). Durată proiect: 3 ani. 

3. Noi terapii pentru plante si animale. Durată proiect: 3 ani. 

4. Secvențiere, bioinformatică (Se urmăreste dezvoltarea capacității de bioinformatică pentu 

datele obținute pe plante și animale).  Durată proiect: 1 an.  

5. Elaborarea unui plan de management a speciilor și habitatelor din campusul USAMV în 

vederea prevenirii degradării acestora ca urmare a impactului  schimbărilor 

climatice  asupra diversității peisajului. (Se urmăresc noi plantări în campusul USAMV 

CN). Durată proiect: 1 an. 

6. Identificarea si selecția unor genotipuri rezistente la condițiile limitative de vegetație, in 

vederea păstrării potențialului producției si minimizarea impactului practicilor agricole 

asupra mediului. (Se urmărește aclimatizare, populare și introducerea unor noi specii si 

soiuri de plante pentru consumul uman). Durată proiect: 3 ani. 

7. Obținerea mielului de carne al USAMV CN (Se urmărește schema de crestere, schema de 

incrucisare, tehnologie). Durată proiect: 3 ani. 

8. Tehnologii de creștere, finisare a bovinelor și maturarea cărnii la USAMV CN. Durată 

proiect: 3 ani. 

Următoarele tipuri de activităţi, fără însă a se limita la acestea, pot face obiectul acestor proiecte: 

• Creşterea gradului de utilizare şi valorificare a patrimoniului universităţii (materii prime, spații, 

utilaje etc.), prin furnizarea de produse/tehnologii cu valoare adaugată.  

• Valorificarea, drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, soiuri de plante), dezvoltate prin 

activitatea de cercetare aplicativă din universitate. 

• Obţinerea de date ştiinţifice publicabile și/sau care pot fi valorificate economic (ex.studii, 

analize, tehnologii, cereri de brevete, etc.). 



 

 3 

• Vânzarea produselor cercetării (produse agricole, alimentare, material biologic, brevet, 

tehnologii, studii, etc.); 

4. REZULTATE ESTIMATE: 

1. Utilizarea eficientă, economic, didactic și științific, a patrimoniului universitatii; 

2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi de competenţe în cadrul colectivităţii academice şi de 

cercetare din universitatea noastră, dedicate cercetării aplicative. 

3. Angrenarea studenţilor (licenţă, master, doctorat, post-doc) în contracte de cercetare, în scopul 

dobândirii unor abilităţi practice şi pentru dezvoltarea unui spirit antreprenorial.  

4. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale ale personalului de cercetare și 

consultanță din universitate; 

5. Orientarea invățământului pe dezvoltarea abilităților practice a studenților și pe rezolvarea de 

probleme;  

6. Realizarea de publicații științifice.  

 

5. ECHIPA PROIECTULUI: 

1. Directorul de proiect poate fi cadru didactic sau cercetător din cadrul USAMV CN sau poate fi 

din exteriorul USAMV CN.  

2. Numărul membrilor echipei proiectului nu este limitat.  

6. INFRASTRUCTURA  

Un proiect poate utiliza infrastructura aflată în administrarea universităţii, cu acordul 

coordonatorilor în administrarea cărora se află respectiva infrastructură. 

Patrimoniul Staţiunii Didactice şi Experimentale a USAMV Cluj-Napoca poate fi utilizată în 

cadrul proiectelor de cercetare depuse de directorii de proiect / echipele de cercetare cu competenţe 

demonstrate în domeniul proiectului. 

 

7. BUGETUL PROIECTULUI 

Finanțarea acordată pentru un proiect este de de maximum 300.000 lei/an.  
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Buegtul competiției este de 1.700.000 lei.  

 

8. CHELTUIELI ELIGIBILE:  

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul proiectelor: 

i. cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate 

acestora, burse pentru studenți). Cheltuielile salariale pentru cumul de funcții se va achita după 

avizarea raportului de activitate intermediar ( după 6 luni de la semnarea contractului de 

finanțare).  

ii. cheltuieli de logistică: echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli 

pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terţilor, etc.,  

iii. cheltuieli de deplasare în ţară sau în străinătate (pentru stagii de documentare sau cercetare), 

participări la manifestări ştiinţifice din domeniul proiectului; 

Contractul de finantate va specifica repartizarea sumelor pe categoriile de buget. Pe parcursul 

proiectului se pot face realocari intre categoriile de buget.  

 

9. ETICA 

Directorul de proiect are obligaţia să se asigure că propunerea de proiect respectă normele 

prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări 

legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. De asemenea, în situaţia în care 

domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va 

asigura de obţinerea acestora, anterior contractării proiectului.  

 

9. DURATA  

Proiectele se vor derula pe o perioadă variabilă, între de 12 si 36 luni (1-3 ani).  

 

10. DEPUNEREA PROIECTELOR  

Proiectele se depun de către directorii de proiect, în format electronic pe adresa de email 

proiecte.ssc@usamvcluj.ro 
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Propunerea de proiect va fi redactată în limba română şi va respecta structura menţionată în anexa 

1 (formular de aplicaţie). 

  

11. EVALUAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR   

Procesul de evaluare: 

Evaluarea științifică: Propunerile vor fi examinate din punct de vedere a calităţii științifice și 

economice de către  evaluatori, numiţi de Consiliul Cercetării, Dezvoltării, Inovării (CCDI) din 

rândul specialiştilor  din USAMV CN și din afara USAMV CN într-o ședință a CCDI.  În baza 

rezultatelor evaluării, proiectele vor fi clasificate ca ADMIS/RESPINS, de Consiliul Cercetării, 

Dezvoltării, Inovării (CCDI) al USAMV. Aplicanţii vor fi informaţi cu privire la rezultatul 

procesului de evaluare prin publicarea listei preliminare a propunerilor acceptate la finanțare. Se 

pot depune contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării. Contestaţiile se vor 

depune şi se vor înregistra la registratura universiăţii, urmând ca soluţionarea acestora să fie făcută 

de către CCDI -USAMV. În urma analizării şi soluţionării contestaţiilor, CCDI – USAMV va 

publica lista finală a propunerilor acceptate la finanțare.  

Aprobarea finală a proiectelor se va realiza de către Consiliului de Administrație și de către 

Senatul USAMVCN. 

Contractarea: 

Contractarea proiectelor cuprinse în lista finală a propunerilor acceptate la finanțare se va face prin 

semnarea între părţi a contractului de finanţare. Formularul de contractare va fi pus la dispoziţia 

directorilor de proiect prin intermediul biroului juridic. 

Decontarea /Raportarea  

Directorul de proiect va preda la CCDI, la termenele stabilite prin contractual de finanţare, un 

Raport Financiar şi un Raport Stiinţific.  

12. CALENDARUL COMPETITIEI – 2021 

 

Activitate Termen 

Lansarea competiţiei 30.07.2021 

Inscrierea în competiţie - depunerea propunerilor de proiect 30.07.2021- 17.09.2021 

Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte eligibile 18-27.09.2021 

Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării 28.09.2021 

Primirea contestaţiilor 28-29.09.2021 
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Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CCDI - USAMV 30.09.2021 

Contractarea 1.10.2021 

 

 

 

 

ANEXA I 

FORMULAR DE APLICAŢIE  

                                                Componenta: SOLUȚII USAMV CN  

 

I. APLICANT PRINCIPAL ŞI COLECTIVUL DE CERCETARE 

Numele şi prenumele1:  

Locul de muncă în USAMV CN: 

Funcţia:                     Titlul ştiinţific:                           Telefon:  

E-mail: 

 
 Echipa proiectului2: 
 
Posturi vacante: 
 
II. PREZENTAREA PROIECTULUI (max. 1 pagină) 

1.  Titlul proiectului:  
 
2.  Rezumatul proiectului:  
 
 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI (max. 4 pagini) 

1.  Scopul şi obiectivele proiectului3: 
 
 
 
2.  Contribuţii anterioare în arii convergente temei propuse4: 
 

                                                 
1 Se vor preciza datele Directorului de proiect. 
2 Vor fi nominalizaţi membrii echipei proiectului şi, pentru fiecare membru, se va preciza: Locul de muncă, existenţa 
contractului de muncă cu USAMV CN, funcţia şi titlul ştiinţific, precum şi rolul în cadrul Proiectului.  
3 La acest punct se va preciză şi obiectivul/obiectivele specifice de la pct.2 din prezentul Apel, la atingerea 
căruia/cărora contribuie proiectul propus.  
4Prezentarea va evidenţia contribuţiile anterioare ale Directorului de proiect şi ale membrilor Echipei proiectului, în 
ariile tematice convergente temei propuse, inclusiv valorificările anterioare realizate în mediul economic.  
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3.  Fezabilitatea contribuţiei propuse5: 
   
 
4.  Modul de organizare a implementării proiectului6: 
 
 
 
 
5.  Modul de valorificare a rezultatelor proiectului7: 
 
 

 
 

IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ (din ultimii 5 ani) 

1.  Domenii de competenţă şi rezultate semnificative8: 
 
 
 
 
2.  Lucrări semnificative publicate: 
 
 
 
3.  Valorificarea/diseminarea rezultatelor anterioare9: 
 
 
 
4.  Granturi/proiecte derulate anterior10: 
 

V. INFRASTRUCTURA  

1.  Lista echipamentelor şi facilităţilor11: 

                                                 
5 Prezentarea va evidenţia realismul soluţiilor propuse, din punctele de vedere: conceptual, al costurilor şi al duratei 
implementării, precum şi autoevaluarea gradului de risc al implementării proiectului, cu menţionarea de soluţii 
alternative. De asemenea, se va prezenta o estimare a pieţei potenţiale pentru valorificarea rezultatelor proiectului. 
6 Va fi prezentată planificarea activităţilor pe  luni şi termene. În cazul implementării de către un Colectiv de 
cercetare, se va detalia rolul şi contribuţia fiecărui membru la implementarea Proiectului. 
7 La acest punct se va preciza modul în care vor fi valorificate rezultatele proiectului (cantităţi estimate, valoare, 
beneficiarii vizaţi, termene pentru încheierea de contracte, respectiv pentru punerea pe piaţă a servicilor oferite, 
etc.)  
8 Vor fi prezentate domeniile de competenţă ale Aplicantului şi Colectivului de cercetare, precum şi 
rezultatele semnificative obţinute, atât cele ştiinţifice cât şi cele didactice. 
9 Vor fi prezentate: participările la conferinţe, brevete, alte forme de valorificare/diseminare a rezultatelor, 
precum şi alte publicaţii (înafara celor prezentate la punctul IV.2), atât pentru Aplicant cât şi pentru Echipa 
de implementare. 
10 Vor fi prezentate, atât pentru Aplicant cât şi pentru membrii Echipei, proiectele de cercetare derulate, la care 
au avut rolul de director de proiect, responsabil proiect, sau membru în echipa de cercetare, precum şi contractele 
avute cu mediul economic şi de afaceri (obiectul contractului, perioada de derulare, sume încasate). 
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VI. Deviz antecalcul  

Prezentarea bugetului proiectului12 
 
 
Categorie de cheltuieli Valoare Lei 

An 1 An 2 An 3 Total 
Cheltuieli cu personalul     
Cheltuieli de logistică     
Cheltuieli de deplasare     
TOTAL CHELTUIELI     

 
 
Data:…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Semnătură Director:.……………………………………………………………………………….. 
 
Semnături  
Echipa de management a proiectului:…………………………..……………………..... 
 

                                                                                                                                                                 
11 Se va preciza Lista cu echipamentele şi facilităţile necesare pentru experimentare, proprii Universităţii, 
adecvate obiectivelor şi activităţile proiectului, locul în care se găsesc acestea (disciplina, departamentul, laboratorul, 
centrul de cercetare, etc.), precum şi dacă există acordul coordonatorilor în administrarea cărora se află respectiva 
infrastructură, pentru utilizarea în cadrul proiectului. 
12 Se va prezenta natura cheltuielilor proiectului.  
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