




























































































Către, 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 
Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România 

Tel: +40-374-492.010, Fax: +40-264-593.792 

usamvcluj.ro 

Nr._ 29936 /14.11.2022 

Consiliul de Administraţie USAMV Cluj-Napoca 

Avizat, 
Rector, 

Prof.dr. Cornel CĂTOI 

Tabel nominal cu doctoranzii de la forma cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă şi cu 

frecvenţa, buget, fără bursă (în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 08.10.2018) în 

vederea acordării/ continuării acordării unei burse din fondurile universitatii: 

Data CONDUCĂTOR OBS 

Nr. 
Numele şi prenumele 

înmatriculirii ŞTIINŢIFIC 
Şcoala Doctorală crt Prof. dr. 

MEDICINĂ 1. 01.10.2022 BSR 

VETERINARĂ 
 nr. matricol 
1621/2022 

2. 01.10.2021 frecvenţă, 
buget, fără 
bursă 

3. 01.10.2021 frecvenţă, 
buget, fără 

nr. matricol 1430/2021 

nr. matricol 1435/2021 
bursă 

4. 01.10.2021 frecvenţă, 
buget, fără 

 nr. matricol 
1456/2021 

bursă 

Solicităm ca acordarea/continuarea acordării acestor burse să înceapă cu data de 01.10.2022. 

DIRECTOR CSUD, 

Prof. dr. Adela Ma�na,f INTEA 

A-��9





















































































































Informare: conform Codului Muncii Art. 35 Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi 
sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului 
de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. (actualizat în 22.10.2022) 
vă aducem la cunoștință că începând cu 01.11.2022, în cazul cadrelor didactice contractele de muncă 
cuprinzând norma de bază (în concordanță cu orarul și statele de funcții), plata cu ora indiferent de forma 
de învățământ (ore fizice), contractele din proiecte de cercetare, instituționale, cu terții, interne, Erasmus 
etc nu pot depăși 12h/zi lucratoare x nr de zile lucrătoare din lună. 

Datorită orarului didactic care este stabilit semestrial la fiecare program de studii, programul activităților 
didactice și restul activităților din norma de bază se va stabili de către fiecare cadru didactic, flexibil, cu 
realizare integrală. 

De asemenea, la toate categoriile de personal (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, cadre didactice 
auxiliare, personal nedidactic) programul pentru funcția de bază, plata cu ora, respectiv activitățile din 
cadrul proiectelor de cercetare, instituționale, cu terții, interne, Erasmus, Postuniversitar, Colegiu Terțiar, 
Comisie grad didactic etc, este stabilit și asumat de fiecare angajat în parte fără suprapunerea 
programului de muncă. 

Se recomandă, ca activitățile din cadrul proiectelor de cercetare, instituționale, cu terții, interne, Erasmus 
etc să se desfășoare preponderent în perioada sesiunilor de examene sau a concediilor de la funcția de 
bază. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPORT DE ACTIVITATE – LUNA 

Facultate.................................. 

Departament............................. 

Cadru Didactic ..................... 

Avizat, 

DECAN 

Semnătura.............. 

* în concordanță cu orarul și statele de funcții 
** numărul maxim de ore/zi 
Avizat,                                                                                                                       Cadru Didactic,  
Director de Departament                                                                                      Semnătură 

.................                                                                                                                 ........................................ 

Ziua Data Norma* 

Contracte/ 
Proiecte/ 
Alte locuri 
de muncă 

Plata cu ora 
facultate și alte 

universități 

Plata cu ora 
Șc.Doc., ID, 

Postuniv., Colegiu 
Terțiar, Com. grad 

did. Total** 
Marți 1-Nov        12 
Miercuri 2-Nov        12 
Joi 3-Nov        12 
Vineri 4-Nov        12 
TOTAL  32    48 
Luni 7-Nov        12 
Marți 8-Nov        12 
Miercuri 9-Nov        12 
Joi 10-Nov        12 
Vineri 11-Nov        12 
TOTAL  40    60 
Luni 14-Nov        12 
Marți 15-Nov        12 
Miercuri 16-Nov        12 
Joi 17-Nov        12 
Vineri 18-Nov        12 
TOTAL  40    60 
Luni 21-Nov        12 
Marți 22-Nov        12 
Miercuri 23-Nov        12 
Joi 24-Nov        12 
Vineri 25-Nov        12 
TOTAL  40    60 
Luni 28-Nov        12 
Marți 29-Nov        12 
TOTAL  16    24 
Total 
luna 21 168 0 0 0 252 
   Maxim 21x4h=84h  




