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RECTORUL 

Rectorul este reprezentantul legal al universităţii şi realizează conducerea executivă a 
instituţiei. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii, negociază Contractul 
instituţional cu MECS şi semnează Contractul de management cu Senatul universităţii. 

PREŞEDINTE SENAT 

Senatul universitar îşi alege, la prima reuniune, prin vot secret şi direct, un preşedinte care 
conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu 
Rectorul. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITĂŢII 

Consiliul de Administraţie al universităţii asigură, sub conducerea Rectorului sau a unei 
persoane desemnate de acesta, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile 
strategice ale Senatului universitar. Consiliul de Administraţie este format din Rector, 
Prorectori, Director general administrativ, Decani şi un reprezentant al studenţilor, 
denumit Prefectul studenţilor 

PRORECTORII 

Prorectorii îndeplinesc sarcinile atribuite de Rector şi sunt numiţi ca: Prorector cu 
probleme didactice și de calitate care coordonează activitatea Consiliului Didactic, 
Prorector cu probleme administrative, informatizare și imagine, Prorector cu cercetarea 
care coordonează Consiliul cercetării ştiinţifice, Prorector în relația cu mediul social 
economic,  Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti care coordonează Consiliul pentru 
probleme sociale şi studenţeşti, Prorector cu relațiile internaţionale, Director CSUD. 

FUNCŢIILE SENATULUI 

Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de conducere al 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN). 
Senatul universitar are funcţie de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea 
universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, 
cu prevederile Cartei universitare şi cu propriile hotărâri. 

Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, 
administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de 
către Senat. Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează 
Senatului universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor 
sau Comisiilor de specialitate. 



CONDUCEREA FACULTĂȚILOR  

Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii care elaborează şi 
gestionează programe de studii şi beneficiază de autonomie financiară până la nivel de 
departament. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente.  

Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii de specializare şi îşi desfăşoară 
activitatea pe forme şi cicluri de studii universitare, ani de studiu, grupe şi formaţiuni de 
studiu. 

Facultăţile se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire, programe de 
studiu, domenii de specializare şi tematici de cercetare.  

Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de Decan. Decanul şi prodecanii 
numiţi de decan sunt membri de drept al Consiliului facultăţii.  

Planurile de învăţământ aferente specializărilor din cadrul facultăţii sunt validate de 
Consiliul facultăţii şi aprobate de Senatul universitar.  

DEPARTAMENTUL 

Departamentul se constituie într-o structură organizatorică subordonată facultăţii, având 
funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de microproducţie. Departamentul are un 
colectiv de cadre didactice şi cercetători propriu şi este condus de Consiliul 
departamentului, prezidat de Directorul de departament. 

Facultăţile şi departamentele pot avea regulamente de organizare şi funcţionare proprii 
aprobate de Senatul universitar în acord cu Regulamentul intern de funcţionare din anexa 
Cartei universitare. 

CONSILIUL FACULTĂŢII 

Consiliul facultăţii reprezintă structura de conducere cu rol decizional şi deliberativ a 
facultăţii, şi exercită controlul asupra activităţii Directorilor de departament, Decanului şi 
Prodecanilor.  

Consiliul facultăţii aprobă anual raportul prezentat de Decan privind starea facultăţii, 
asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare 

Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. 
Decanul, coordonează desfăşurarea procesului de învăţământ în facultate, semnează 
înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, planurile de învăţământ, statele de 
funcţii, contractele de studii, foile matricolele, diplomele şi atestatele, acordurile încheiate 
cu alte facultăţi şi coordonează politica de personal a facultăţii. Decanul numeşte 
Prodecanii. 

Prodecanii asigură conducerea operativă a facultăţii alături de Decan, şi îndeplinesc 
sarcinile atribuite de Decan. Prodecanul poate înlocui în absenţă Decanul. 



Prodecanul responsabil pentru activitatea de învăţământ are în sarcină implementarea 
strategiilor şi hotărârilor consiliului facultăţii în domeniul monitorizării derulării 
programelor de studii, asigurarea logisticii necesare procesului de învăţământ, organizarea 
examenelor pe parcurs, de admitere şi finalizare a studiilor. 

Prodecanul cu cercetare are în responsabilitate activitatea de cercetare.  

Prodecanul responsabil cu problemele studenţeşti are în sarcină, asigurarea protecţiei 
muncii, monitorizarea condiţiilor şi relaţiilor din cămine, cantină, cluburi şi facilităţi 
sportive, asigurarea relaţiilor cu organizaţiile studenţeşti, consilierea pentru carieră şi 
monitorizarea serviciilor oferite de facultate.  

Directorul de departament realizează managementul şi conducerea executivă a 
departamentului. În executarea acestor funcţii este ajutat de Consiliul departamentului. 

 Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de 
managementul financiar, de cercetarea şi asigurarea calităţii departamentului, conform 
Regulamentului de funcţionare.  

ÎNDRUMĂTORUL DE AN - TUTORELE este cadrul didactic care asigură suport pentru 
îndrumarea și integrarea studenților în mediul universitar. El îndrumă studentul pe 
parcursul programului de studiu pe parcursul întregului program de învățământ. 

REPREZENTAREA STUDENŢILOR 

Studenții  sunt parteneri ai instituției noastre și membri ai comunității universitare, având 
drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011 şi Codul 
drepturilor şi obligaţiilor studenţilor. 

Studenții universităţii noastre sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și 
executive din cadrul USAMV Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 și Cartei 
universitare. 

Studenții participa la luarea deciziilor din cadrul universităților în temeiul următoarelor 
drepturi: 
a)dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale universității, conform Legii 
nr.1/2011.  
b)dreptul de a fi reprezentați în senatul universitar și în consiliul facultății într-o proporție 
de minimum 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, şi a  Cartei universitare; 
c)dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale, 
inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; 

Reprezentanții studenților în consiliile facultăților și în senatele universitare sunt aleși 
prin votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății, respectiv 
al universității.  

 



Organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega 
reprezentanți de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanților delegați de 
organizațiile studențești în aceste structuri se stabilește în baza autonomiei universitare. 

Federațiile studențești legal constituite la nivel național desemnează reprezentanți în 
consiliile consultative ale Ministerului Educației, Naționale (MEN) potrivit art. 217 alin. (1) 
din Legea nr. 1/2011. 

 Studenţii  sunt parteneri în activitatea comună de formare a unor specialişti 
competitivi. Studenţii au dreptul la opinie individuală, colectivă sau exprimată prin 
reprezentanţii aleşi, în ceea ce priveşte: planurile de învăţământ, calitatea pregătirii 
teoretice şi practice, acordarea burselor, cazarea, activităţile culturale, sportive şi 
recreative din spaţiile universităţii.  

Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi 
obligaţiilor studenţilor elaborat de asociaţiile studenţeşti.  

Anual, asociaţiile studenţilor vor prezenta un raport public privind respectarea Codului mai 
sus menţionat. 

Activitatea educativă şi de cercetare se bazează pe concepţia potrivit căreia valorile 
cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare 
corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor  

Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să 
asimileze un ansamblu de competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze 
performant şi responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat  

Sistemul de învăţământ în spaţiul universitar se bazează pe principiile educaţiei centrate 
pe student şi asigurării permanente a calităţii, pe respectarea libertăţii academice, a 
egalităţii de şanse, a echităţii, a transparenţei şi a dialogului cu partenerii sociali. 

Universitatea promovează măsuri de creştere a răspunderii personale şi colective în ceea 
ce priveşte lărgirea democraţiei participative, creşterea prestigiului profesional, 
dezvoltarea şi protejarea patrimoniului, evitarea situaţiilor de conflict de interese, şi 
impunerea unor norme de exigenţă şi autoexigenţă în privinţa ţinutei academice, relaţiilor 
publice şi a imaginii proprii şi instituţionale. 

Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile 
concrete ale acesteia,universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, 
regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, educaţional, economic şi 
cultural. 



 Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii  Cluj 
Napoca de azi - modernitate si  fereastră 
deschisă spre piața muncii din România si 
Europa 

În momentul de față, Facultatea de Zootehnie și 

Biotehnologii din cadrul USAMV Cluj-Napoca, se 

prezintă ca o unitate de învățământ prestigioasă 

cunoscută si apreciată în țară și în străinătate, 

pentru calitatea învățământului, a cercetării 

științifice ce le desfășoară, competența corpului 

profesoral și valoarea absolvenților acestora. 

BAZA MATERIALĂ 

În cadrul universității Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii dispune de o bază materială 

excepțională ce permite desfășurarea procesului de învățământ și cercetare științifică la 

înalte cote calitative. Menționăm dintre dotările mai importante: 

 Amfiteatre si alte săli de curs, spațioase, igienice, estetice, dotate cu aparatură video 

de ultimă generație; 

 Laboratoare de Licență: Laboratorul de fecundație in vitro și culturi de celule 

animale; laboratorul de genetică și inginerie genetică; laboratorul de apicultură și 

sericicultură; laboratorul de nutriție animală și altele; 

 Laboratoare de cercetare, dotate cu tehnologie de vârf, între care: laboratorul de 

certificare si crioconservare a germoplasmei animale, laboratorul de controlul calității 

produselor apicole, laboratorul de genotipizare a animalelor de fermă, laboratorul de 

control al impurificării produselor agricole vegetale cu organisme modificate genetic 

(OMG), laboratorul de controlul calității furajelor, laboratorul de analiză a factorilor 

mediului ambiant si altele; 

 Stațiunea Didactica cu tehnologii moderne de creștere si exploatare a principalelor 

specii de animale; 

 Acvariul pentru creșterea peștilor de interes economic si acelor ornamental; 

 Mijloace de transport a studenților la ferme si loturile demonstrative; 

 Bibliotecă modernă, informatizată, cu acces liber la internet 

 Baza hipică 

      Decan 

Prof.dr. Daniel Dezmirean 
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Preşedinte senat 
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Prorector 

Prof. dr. Bogdan Georgescu 

E-mail:  bogdan.georgescu@usamvcluj.ro 

 

Prorector 

Prof. dr. Ioana Pop 
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Prorector 
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Prorector 
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Prorector 
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Prorector 
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Decan 

Prof. dr. Daniel Dezmirean 

E-mail: ddezmirean@usamvcluj.ro 

 

Prodecan didactic 

Conf. dr. Adriana Criste 
 

E-mail: 

adriana.criste@usamvcluj.ro 

 

Prodecan cercetare 

Conf. dr. Andreea Bunea 
 

E-mail: 

andreea.bunea@usamvcluj.ro 

 

Prodecan social 

Conf. dr. Marius Zăhan 
 

E-mail: 

mzahan@usamvcluj.ro 

 

 

Director departament I 

Prof. dr. Vioara Mireșan 

Email: vioara.miresan@usamvcluj.ro 

 

 

Director departament II 

Conf. dr. Camelia Răducu 

Email: camelia.raducu@usamvcluj.ro 
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CARTA USAMV CLUJ NAPOCA 

REGULAMENTE 
 

 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 
 
 REGULAMENTULUI CONSILIULUI PENTRU PROBLEME SOCIALE ȘI STUDENȚEȘTI 

 
 REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 

 
 REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CONSILIERE ACADEMICĂ ȘI 

TUTORIAT ÎN USAMVCN 
 
 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI DE 

CONSILIERE ÎN CARIERĂ A USAMVCN 
 
 REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢII DIN 

USAMVCN 
 
 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII  USAMVCN 

 
 REGULAMENTUL CENTRULUI PENTRU ORGANIZAREA PRACTICII 

 
 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR 

STUDENŢEŞTI 
 
 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA RESTAURANTULUI 

STUDENŢESC 
 
 REGULAMENT PRIVIND STABILIREA TAXELOR  

 

 


