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Activitatea didactică

○ Structura resursei umane
○ Cadre didactice noi/avansări
○ Planul de învățământ
○ Organizare proces învățământ
○ Manuale didactice



Structura resursei umane- posturi ocupate

Total categorii 32 19 30 20 45

Total 101 45





Raport posturi prof. si conf./sef lucr. si asistent



Posturi ocupate prin concurs



Angajari personal auxiliar

Serviciul de triaj, urgențe și terapie 
intensivă
Dr. Maria Vilcu
Dr. Alina Ardelean
Dr. Daniela Babiciu
Secretar Anamaria Ianosi
Laborant Monica Cosma

Chirurgie și ATI
Dr. Madalina Dragomir
Tehnician Iosif Vasiu
Tehnician Claudiu Medrea

Boli Infectioase
Dr. Monica Suatean

Clinica Cabaline
Dr. Denisa Bungardean

Dermatologie
Dr. Aura Ursache

Morfopatologie
Dr. Andrei Cosma



Manuale didactice







Studenți
❏ Evoluția numărului de studenți
❏ Situații școlare
❏ Promovabilitate licență 2021
❏ Practica studențească
❏ Burse studențești
❏ Cămin



Evoluția numărului de studenți



Evoluția numărului de studenți



Structura populației studențești FMV 2021-2022

%fete populație studențească



Evoluția numărului de studenți





Promovabilitate licență



Situatie internariate
Finalizare stagiu in 2021

Nr.
Cr.

Denumire internariat Finalizati 
2021

1. Internariat în medicina de urgență și terapia intensivă veterinară 6

2. Internariat în medicina ecvina 2

3. Internariat în medicina şi chirurgia noilor animale de companie (NAC) 1

4. Internariat în chirurgie veterinară 2

Total 11



Burse



Căminizare
Procentul de satisfacere a cererilor 74%



Practica studențească

Practică studențe



Practica intramurală ferma 
Cojocna



Practica extramurală



Practica extramurală



Școala doctorală de Medicină 
Veterinară



Școala doctorală de Medicină Veterinară 2021

● 128 doctoranzi activi
○ 59 doctoranzi cu 

frecvență
○ 64 doctoranzi frecvență 

redusă
● 161 doctoranzi total

○ 128 în termen
○ 33 în prelungiri

● conducători doctorat



Școala doctorală de Medicină Veterinară 2021
● Obținerea Atestatului de Abilitare
1. Prof.dr. DAN SORIN DANIEL
2. Prof.dr. MACRI ADRIAN
3. Prof.dr. NADAS GEORGE COSMIN
4. Prof.dr. TABARAN ALEXANDRU FLAVIU
5. Prof.dr. CENARIU MIHAI COSMIN
6. Conf.dr. SCURTU IULIU CALIN

● Tutori - Burse Postdoctorale
1. Prof.dr. ANDREI Sanda - Bursa Postdoctorala Eugen Ionescu, AUF (Dongmo Laure, Camerun)
2. Prof.dr. MIHALCA Andrei - Bursa Postdoctorala Laura Stefan
3. Prof.dr. GHERMAN Călin - Bursa Postdoctorala POCU 125171



Admitere 
FMV 2021





Mobilități Erasmus+





Situația financiară 2021

○ Încasări
■ 8,664,605 Lei buget 

+295,738 lei VP 
■ 2,853,458 Euro

○ Plăți
■ 20.069.234 Lei
■ 239.150 Euro

○ Sold
■ 1.564.767 Lei



Încasări 2021 - FMV Cluj



Venituri proprii procente surse - FMV Cluj



Ponderi plăți FMV Cluj



Încasări
● 1286790Lei

Plăți
● 1260915Lei

Sold
● 25875 Lei

Spitalul de urgențe



Clinica ecvine



Clinia rumegătoare



Clinica noi animale de companie



Proiecte de cercetare aplicativă g   
venituri



➢ Proiect  - Prof. dr. Oana Liviu



➢ Proiect  - Prof. dr. Lăcătuș Radu



➢ Proiect - Prof. dr. Cătoi Cornel



➢ Proiect  - Conf.dr. Scurtu Iuliu



➢ Proiect  - Prof. dr. Mircean Viorica





Investiții



Produse paramedicale
Achiziționate in timpul pandemiei în valoare de 150.000 RON



Dotari fonduri FMV Remorca transport animale mari

Usi boxa izolare cabaline



Boxe exterioare cabaline



Parcari biciclete



Renovari exterioare



Renovare spatii Fizica
Laborator studenti si birouri 

cadre didactice



Renovare laborator Microbiologie - fonduri disciplina
Zugravire 2 lab. si anexe

Mobilier de laborator



Fiziopatologie- fonduri fmv
Renovare spatii



Renovari spatii chirurgie



Renovari holuri



Renovare Anatomie patologica fonduri - usamv



Anatomie patologica fonduri - usamv



Fiziopatologie -fonduri fmv 
Achizitie 4 microscoape si 
sistem de proiectie imagine 
microscop



Dotari-serviciul de urgenta
Analizatoare automate



Aparatura hemotransfuzie



Soft ecograf cu sonde  



Incubator si concentrator de oxigen



Stand interventie de urgenta 



Aparatura igienizare 



Dotari Chirurgie - fonduri fmv
Bazin fizioterapie

Aparat anestezie 
inhalatorie



Chirurgie - fonduri fmv



Chirurgie - fonduri fmv



Chirurgie - fonduri fmv



Dotari reproductie - fonduri fmv
Sistem ecograf si monitor ecograf



Medicala Biochimie
Spectrofotometru UV-VIS 

multifuncțional (cuve și microplăci)



Activitatea de cercetare 20











Proiecte de cercetare 2

















Publicații științifice 2021

































Cazuri clinice raportate 202



Situația de fapt
● Renunțarea la utilizarea softului MARAVET

● Angrenarea unui grup de cadre FMV cluj 
împreună cu firma GAMA IT în dezvoltarea 
unei aplicații adaptate pentru nevoile FMV 
CLUJ

○ ATLAS VET

● Pentru anul 2021 avem o parte a cazuisticii 
înregistrate în serverul MARAVET (până în 
septembrie 2021) iar cealaltă parte a 
început să fie înregistrată în ATLASVET



Total inregistrari -
11100



● Situația complexă a definirii cazurilor în condițiile comparării a 2 
sisteme cu perspective diferite asupra definiției de CAZ (cf 
EAEVE)

● Reglementare odată cu utilizarea modelului propus în AtlasVet, cu 
marcarea celor 3 categorii de CAZ

○ Clinic
○ Vizită unitate
○ Probă

● Mobilizarea personalului din clinici/laboratoare în vederea 
înregistrării încă problematică







Rezultate autoevaluare













Fmv CLUJ 2021

aNALIZA swot



Puncte tari Puncte slabe
● Management bun al situației de criză și implicarea cadrelor

didactice în on-line și în sistemul hibrid on-line / on-site.

● Îmbunătățirea planului de învățământ, după modele de succes
în conformitate cu standardele ARACIS și EAEVE.

● Echilibrarea balanței posturi: Profesori + Conferențiari 51% -
Sef de lucrări + asistenți 49%.

● Creșterea veniturilor facultății - venituri proprii (în valută și lei)
și venituri din prestări servicii și consultanță.

● Buna promovare a facultății la nivel național și internațional,
reflectată prin concurența de la admitere.

● Creșterea numărului de studenți la secțiile cu predare în limba
franceză și engleză, în 2021 fiind un număr de 559 studenți.

● Activitate de cercetare de înaltă calitate, cu o vizibilitate
internațională reflectată de numărul mare de lucrări 162
publicate în reviste cotate ISI (o medie de 1,6 lucrări / CD) și un
număr mare de citări .

● Creșterea numărului de Conducători de doctorat și a cadrelor
didactice abilitate.

● Număr de Diplomați Europeni în creștere, sprijinirea cadrelor
tinere în vederea specializării.

● Numărul de cadre didactice titulare, respectiv personalul
auxiliar este încă insuficient raportat la numărul total de
studenţi.

● Lipsa desfăşurării activităților didactice în sistem modular în
detrimentul vizitelor în unități de creştere a animalelor şi
procesare a alimentelor.

● Număr redus de contracte de cercetare finanţate din fonduri
naţionale, europene.

● Un număr redus de cercetători angajați în Centrele și
Laboratoarele facultății.

● Anumite deficiențe în activitățile clinice:
○ Numărul de înregistrări a cazurilor este încă scăzut.
○ Numărul de foi de observație este încă scăzut la

anumite clinici.
○ Implementarea încă deficitară a clinicilor pe specii.
○ Scăderea numărului de candidați pentru anumite

programe de internariat.
○ Nu s-a realizat / implementat sistemul de gărzi plătite.

● La anumite discipline – spații insuficiente pentru desfășurarea
activităților practice cu studenții și a birourilor pentru cadrele
didactice

Analiza SWOT



Analiza SWOT
Oportunităţi Riscuri

● Construirea de noi clinici pentru animale mari în
campusul USAMV Jucu şi Construirea Centrului de
Transfer Tehnologic CTT – COMPAC.

● Colaborarea cu unităţile de profil, în cadrul unor proiecte
de cercetare, servicii de consultanţă, cu identificarea
unor interese comune, ar putea asigura dezvoltarea bazei
materiale şi venituri extrabugetare pentru personalul
facultății.

● Existenţa liniilor străine, franceza şi engleza, care asigură
un nivel ridicat de finanţare extrabugetară, cu posibilităţi
de investiţii în resursa umană şi infrastructură.

● Posibilitatea cadrelor didactice tinere de a se specializa
prin programele de pregătire continua şi rezidenţiat.

● Reorganizarea clinicilor actuale pe structura animalelor
de companie.

● Renovarea clădirii de pe calea Floresti pentru clinica
veterinara și cămin studențesc.

● Renovarea etajului peste clinicile veterinare.

● Reducerea în viitor a numărului de studenţi ca urmare a
situației pandemice actuale dar și a declinului
demografic.

● Un nivel mai scăzut de pregătire al absolvenților de liceu
și creșterea riscului de abandon școlar.

● Din cauza pandemiei actuale există riscul reducerii
ofertei pentru locurile de practică extramurală oferite
studenților.

● Intensificarea competiţiei pe plan național şi internațional
pentru finanţarea proiectelor de cercetare.

● Reducerea progresivă a finanţării de la bugetul de stat.

● Scăderea numărului de mobilități CD și studenți în cadrul
Programului Erasmus.

● Lipsa motivaţiei tinerilor absolvenţi pentru cariera
didactică şi de cercetare.

● Uzura fizică şi morală a unor aparate şi echipamente de
laborator dedicate activităţilor didactice şi de cercetare.



Vă felicităm pentru realizări și vă mulțumim pentru 
efortul depus!
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