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Strategia de dezvoltare a facultății
propusă pentru perioada 2016-2020
Elaborarea strategii de dezvoltare pentru Facultatea de Medicină Veterinară din USAMVCN se bazează pe analiza obiectivă a stadiului actual în care se găseşte aceasta pornind de la
consultarea planului de dezvoltare a facultăţii 2012-2015, a Raportului Decanului FMV 2015,
Raportul Rectorului USAMV CN 2015, EAEV/FEV - FINAL REPORT on the STAGE 1
VISITATION to the Faculty of Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania 24 – 28 November
2014, a strategiei de dezvoltare a USAMVCN propusă de noua conducere, a priorităţilor
strategice ale Ministerului Educaţiei a planurilor manageriale ale directorilor de departamente
şi a gradului de satisfacţie al studenţilor.
Analiza stadiului actual al facultăţii se impune a se face în corelaţie cu reglementările
legislative naţionale în vigoare LEN 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Legea
cercetării 2011 (Legea 324/2003) cu modificările şi completările ulterioare, Acte normative
emise de MENCS si normele specifice impuse de organismele profesionale naţionale AGMVR,
CMVR. De asemenea pe plan internaţional reglementările legislative europene privind
cooperarea în domeniul învăţământului superior şi cercetarea, respectiv EU Cohesion Policy
2014-2020: Legislative Proposal, Cartea Albă a Cercetării 2010. 2007/Bruxelles–Comisia
Europeană, Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, reglementările europene privind
recunoașterea calificărilor profesionale în statele membre UE, respectiv Directiva 36/EC/2005 cu
completările acesteia prin Directiva 55/UE/2013 şi asociaţii europene cu drept de atestare a
competenţelor de medic veterinar EAEV/ EBVS.
Misiunea învățământului medical veterinar de licență, cu master integrat, este de a
asigura o pregătire adecvată, etică, bazată pe practica directă şi cercetare, care să ofere
absolventului, începând cu prima zi de angajare, competențele necesare practicării
profesiei de medic veterinar în toate domeniile specifice, la nivelul exigențelor europene.
FMVCN are, în egală măsură, menirea să dezvolte programe de cercetare, programe
doctorale și postdoctorale, programe de specializare și a programelor de educație continuă a
medicilor veterinari. De asemenea, facultatea trebuie să asigure servicii de calitate către membrii
și structurile profesiei veterinare și către comunitate.
Asigurarea unui învăţământ universiar de calitate poate fi realizat printr-o perfecţionare a
sistemului de calitate susţinut de către universitate astfel încât să determine dezvoltarea
facultăţii cu menţinerea ei în ierarhia naţională a programelor de studii şi a domeniilor de
cercetare precum şi menţinerea autorizării europeane și să fie acreditată de către ECOVE
(European Committee on Veterinary Education) sub tutela EAEVE și FVE (European
Association of Establishments for Veterinary Education și Federation of eterinarians of
Europe).
Analiza stadiului facultăţii impune un plan general de obiective cu măsuri şi activităţi
specifice care vor fi prezentate după cum urmează:
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I. Obiective privind managementul facultății
promovarea spiritului de cooperare la nivelul instituţiei între structurile manageriale,
consiliul facultăţii şi corpul academic şi studenţi. Promovarea spiritului de cooperare în
afara facultăţii prin întreţinerea unor relaţii profesionale constructive în dialogul cu
partenerii şi structurile de conducere ale universităţii;
simplificarea procesului decizional în facultate, inclusiv prin aprobarea/semnarea
electronică a documentelor interne;
corelarea mai bună a actului de predare cu cercetarea, inovarea şi prestarea de servicii
către comunitate, pentru creşterea performaţei didactice şi ştiinţifice a corpului academic
şi creşetrea gradului de satisfacţie al studenţilor, respectiv absolvenţilor noştri;
descentralizare treptată a actului decizional şi de conducere, la nivel de departamente cu
creşterea autorității și a responsabilităţii colectivelor de cadre didactice şi cercetători;
stimularea inițiativelor cadrelor didactice sau de cercetare sau colectivelor care pot aduce
resurse financiare necesare dezvoltării, dar şi retribuirii salariale adecvate/suplimentare;
susţinerea proiectelor considerate de membrii departamentelor ca prioritare şi de
perspectivă şi care sunt sustenabile;
optimizarea folosirii infrastructurii didactice și de cercetare a faculţății, ca bun comun și
folosință comună pentru toți membrii comunității academice;
reglementarea activităţilor specifice spitalului de urgenţă în corelare cu activitatea clinică
din facultate şi cerinţele EAEV;
implicarea mai amplă a studenţilor în actul decizional și în evaluarea periodică a
activităţii educative la toate ciclurile de studiu, inclusiv, doctorat şi postdoctorat;
implicarea mai amplă a studenţilor şi a organizatiilor studentesti veterinare (din ciclul
licenţă, doctorat, postdoctorat, postuniversitar) în activităţile de voluntariat şi
recunoaşterea acestor activităţi prin creditare, sau recompensarea acestora prin implicarea
facultăţii în organizarea unor evenimente specifice ASMV;
încurajarea şi susţinerea voluntariatul în clinci, spitalul de urgenţe, în clinici şi ferme
partenere ale FMV, poate să contribuie radical la creşterea performanţei profesionale şi
capacităţilor practice a studenţilor, respectiv – absolvenţilor FMV în practicarea meseriei
de medic veterinar.
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II. Obiective privind activitatea didactică
Misiunea didactică a FMV CN se transpune prin următoarele obiective generale:
1. promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional;
2. adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia
structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european;
3. conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi
cercetare ale ţărilor U.E. prin dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat atât cu
instituţiile naţionale cât şi internaţionale;
4. integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă
şi complementaritate (Consorţiul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară din România, Uniunea Universităţilor din Cluj-Napoca, EAEVE, FVE,
OIE etc);
5. atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa
perfecţionării continue.
Pentru atingerea acestor obiective, propun următoarele măsuri și activități
specifice:
Promovarea unui învăţământ inovativ, în care aplicaţia practică, cercetarea ştiinţifică şi
accesarea tehnologiilor de vârf în domeniul medical-veterinar, vor aduce un aport major în
formarea intelectuală, profesională şi morală a studentului FMV;
Reformarea permanentă a curriculei în acord cu bunele practici internaționale și cu cerinţele
în devenire ale pieței muncii. Ameliorarea curriculei este responsabilitatea tuturor
departamentelor implicate în actul didactic al programelor de studii (licenţă, posuniversitar şi
doctorat) și trebuie să reflecte nevoile profesiei și ale societății și nu nevoile sau interesele
personalului didactic;
Perfecționarea sistemului intern de asigurare a calității în activitatea didactică, de cercetare
și consultanță, în acord cu Guidelines, requirements and main indicators for stage one (Ia)
and stage two (Ib) – ECOVE – EAEVE/FVE, Lyon, May 2011 și Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European Higher Education Area established in 2005 by the
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, Helsinki, 2005);
Perfecţionarea programelor de studii în limbile franceză şi engleză şi asumarea de către
cadrele didactice, a responsabilităţii de a participa la internaţionalizarea activităţii didactice
din FMV şi de creştere a vizibilităţii acesteia;
Perfecționarea învățământului clinic orientat pe specii (animale de companie, rumegătoare,
ecvine, suine, păsări, reptile, pești), începând cu anul IV de studiu;
Inițierea/extinderea sistemului de învăţământ modular la anumite discipline, mai ales în
cadrul celor de specialitate (clinice);
Optimizarea numărului de studenţi la lucrările practice. Activitățile didactice din cadrul
lucrărilor practice trebuie să dea mai mult posibilitatea studenților să lucreze direct, și să
reducă prezentările teoretice și seminariile;
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Orientarea disciplinelor de bază și fundamentale spre clinică, atât ca predare teoretică cât și
ca probleme de rezolvat la lucrările practice; integrarea laboratoarelor și serviciilor acestor
discipline în activitatea clinică și paraclinică;
Introducerea de protocoale de lucru în învăţământul clinic şi paraclinic pe baza cărora să se
realizeze înregistrarea şi traseul cazurilor (probelor), investigaţiile, diagnosticul, internarea,
tratamentul, externarea şi recomandările finale, protocoale care să intre în obişnuinţa cadrelor
didactice şi studenţilor;
Recunoașterea activității clinice, pe baza cazurilor consultate/tratate contracost, ca activitate
cu importanță deosebită în facultate; cuantificarea în puncte la autoevaluarea anuală și
condiție pentru ocuparea posturilor didactice sau de consultanță.
Stabilirea unui număr minim de cazuri per disciplină și per cadru didactic clinician realizabil
în fiecare an universitar, ca garanție a unei formări clinice corespunzătoare a studenților;
Identificarea și verificarea asigurării competențelor și abilităților didactice, profesionale şi
ştiinţifice necesare exercitării profesiei de cadru didactic universitar, prin sistemul de
asigurare a calității şi prin respectarea criteriilor şi normelor legale privind ocuparea
posturilor didactice (ca titular sau suplinitor, pe perioadă determinată sau nedeterminată)
astfel încât premisa cadrului profesional performant în care să se dezvolte studentul FMV să
fie una fără suspiciuni şi evenimente în activitatea didactică nedorite;
Perfecționarea metodelor de predare actuale - interactive, perfecționarea învățământului
centrat pe student, care se pliază categoric şi pe învățământul bazat pe rezolvarea de
probleme, și nu pe reproducerea unor manuale;.
Stimularea cercetării aplicative alături de serviciile medical-veterinare în mediul privat sau,
prin aceste servicii, ce pot aduce un aport important de material didactic și favorizează
învățământul bazat pe rezolvarea de probleme;
Supraspecializarea cadrelor didactice în vederea dobândirii de competenţe ştiinţifice la un
nivel mult mai ridicat şi afirmarea mai pregnantă a personalităţii disciplinelor cu pondere mai
mică în curriculă, pe baza specificului informaţional şi practic al acestora;
Folosirea competenţelor rezidenţilor în formare, în desfăşurarea orelor de clinici pe specii în
funcţie de specilatatea de rezidenţiat pe care o urmează: ortopedie, cardiologie, oftalmologie,
boli interne, etc. şi susţinerea participării unui număr mai mare de colegi la programele de
rezidenţiat;
Îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a materialului bibliografic prin oferirea de cursuri
proprii adaptate fişei disciplinei, tipărite sau pe suport electronic, şi recomandarea sau chiar
impunerea unei bibliografii de specialitate consacrate internaţional; achiziţionarea de noi
tratate şi reviste de referinţă (pref erabil în format electronic).
Stimularea studiului individual al studenţilor, pe parcursul întregului an universitar, prin mai
multe metode: self-directed learning, e-learning, învăţământ modular, anunţarea temei pentru
şedinţele următoare, recomandare de bibliografie şi notarea referatelor/proiectelor ca parte
componentă a evaluării pregătirii studentului;
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Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu alte facultăţi prestigioase în vederea amplificării
schimbului de cadre didactice și studenți, precum și perfecționării cadrelor didactice proprii
(pentru dezvoltarea programelor de rezidenţiat, creşterii interesului pentru ;
Aprovizionarea disciplinelor, din resurse ale proprii, resurse ale facultăţii și universității, cu
un minim de materiale didactice, reactivi, materiale de protecţie şi consumabile pentru
menţinerea igienei și biosecurității;
Creșterea numărului de programe de doctorat, de postdoctorat, de cercetare și de specializare
postuniversitară în cotutelă.
Stimularea și susținerea colegilor în vederea abilitării și obținerii dreptului de a conduce
doctorate.
Atragerea de doctori tineri performanți în programe de cercetare postdoctorală finanțate din
programe de cercetare, programe operaționale sectoriale și parteneriate public-private;
Perfecționarea programului autorizat de calificare la nivel de tehnician veterinar și inițierea a
două noi programe de formare: potcovari ortopedici și tehnicieni veterinari de abator;
Aceste obiective, măsuri sau activităţi, vor fi transpuse şi completate în planurile
operaţionale anuale cu propuneri suplimentare de îmbunătăţire a activităţii didactice, pe care le
aşteptăm din partea colegilor din FMV. În planurile operaţionale se vor specifica termenele de
implementare, responsabilităţile, resursele necesare estimate şi vor fi duse la îndeplinire de către
compartimentele responsabile. Modul de acţiune va fi descentralizat şi în directă colaborare cu
conducerea departamentelor.
III. Obiective privind resursa umană
Scop: Excelenţa profesional-didactică, ştiinţifică şi practică a corpului academic pentru
excelenţa serviciilor medical-veterinare şi a studenţilor. Pentru un viitor sigur- investiţia de
succes este cea făcută în oameni.
Calitatea pregătirii profesioanale a studenților, calitatea cercetării și a serviciilor depinde
în primul rând de calitatea personalului didactic, de cercetare şi auxiliar iar calitatea muncii
acestuia depinde de talentul personal, de pregătire, de importanţa acordată actului didactic, de
calitatea cercetării, de caracter şi, nu în ultimul rând, de confortul psihic şi material al fiecărui
membru al comunității.
Obiectivele şi măsurile propuse pentru îndeplinirea misiunii FMV privind resursa umană:
Stabilirea unei legături coerente între planurile de învăţământ, competenţele profesionale
ale cadrelor didactice, fișele disciplinelor şi statele de funcţii;
Informarea permanentă asupra deciziilor Consiliului FMV şi justificarea acestor decizii
prin prisma implicării întregului corp academic în realizarea de propuneri de dezvoltare a
FMV;
Organizarea de Cosilii profesorale lărgite pentru comunicarea şi implicarea directă a
întregului corp academic pentru formularea şi implementarea deciziilor;
Responsabilizarea departamentelor în implementarea hotărârilor Consiliului profesoral al
FMV, prin conlucrare şi decizii constructive;
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Susţinerea materială a cadrelor didactice tinere (doctoranzi, asistenţi, şefi de lucrări) prin
dirijarea către ei, în primul rând, a activităţilor didactice în regim plata cu ora şi
antrenarea lor în activităţile de servicii și cercetare remunerate;
Susținerea personalului didactic și de cercetare să urmeze stagii de specializare europeană
și să-și perfecționeze competențele de comunicare în limbi străine;
Promovarea valorii profesionale şi ştiinţifice autentice în corelație cu o politică salarială
diferenţiată, până la nivelul maxim admis de legislaţia muncii în vigoare, inclusiv de
salarizare suplimentară prin granturile de cercetare interne sau externe;
Atragerea către studiile doctorale şi către cariera universitară a absolvenţilor cu
performanţe profesionale deosebite, cu spirit de echipă, energici şi cu caracter;
Asigurarea cadrului necesar pentru ca fiecare membru al FMV să se poată forma şi
dezvolta plenar, în acord cu specificul disciplinei sau domeniului în care activează;
Creşterea numărului şi a calificării personalului tehnic didactic sau de cercetare: medici
consultanţi, terapeuţi în recuperarea animalelor, tehnicieni, laboranţi şi recompensarea
financiară a persoanelor cu contribuţii semnificative la reuşitele financiare ale facultăţii;
Susținerea colegilor în vederea abilitării și obținerii dreptului de a conduce doctorate.
Stimularea financiară a personalului care prestează servicii medical veterinare și
consultanță prin alocarea de cote părți din încasări ca salarizare în regim de cumul de
funcții sau suport pentru diferite activități independente (ex. mobilități, taxe de participare
la manifestări științifice).
Asigurarea condițiilor de muncă propice prin asigurarea de birouri, materiale de protecție;
Organizarea anuală a zilei FMV, cu participarea întregului personal, doctoranzilor şi a
reprezentanţilor studenţilor în consiliu, senat, sau voluntari activi în FMV.
IV. Obiective privind studenții FMV
Scop: Parteneriat real cadre didactice-studenţi pentru performanţă, civism şi implinire
sufletească şi creşterea gradului de implicare al studenţilor în dezvoltarea facultăţii şi mărirea
prestigiului acesteia.
Studenții sunt parteneri și membri egali ai comunităţii academice, sunt motorul şi
barometrul calitativ al unei facultăţi. De climatul şi deschiderea în preluarea ideilor lor
constructive, de preocuparea pentru asigurarea condiţiilor de pregătire profesională, de
implicarea corpului academic în stimularea devoltării armonioase a acestora şi din punct de
vedere cultural şi social, depinde bunul mers al facultăţii, perspectiva de dezvoltare şi
recunoşterea naţională şi internaţională a acesteia.
Abordarea relaţiilor cadre didactice-studenţi dintr-o perspectivă de parteneriat bazat pe
principii etice şi deontologice universitare şi profesionale, asigură acest climat propice implicării
mai ample a studenţilor în activităţi didactice şi de cercetare, o mai bună pregătire profesională, o
atractivitate mai mare a facultăţii pentru viitorii candidaţi şi o relaţie mai bună cu absolvenţii.
Obiective specifice:
Reconstrucţia relaţiei de încredere reciprocă între cadre didactice şi studenţi,
promovarea respectului reciproc, a colegialității, a cultului pentru valori, a
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dialogului şi a parteneriatului real. Eliminarea categorică a intimidărilor,
ameninţărilor sau presiunilor în relaţia cadru didactic – student.
Stimularea implicării mai ample a studenților, în general, și a organizaţiei
studențești legal constituite - ASMV, în actul decizional al facultăţii, inclusiv în ce
privește revizuirea periodică a curriculei și în tot sistemul intern de asigurare a
calității, inclusiv prin evaluarea prestației cadrelor didactice.
Stimularea implicării mai largi a studenţilor în cercurile ştiinţifice şi în cercetarea
ştiinţifică contractuală și serviciile de specialitate ale disciplinelor, în vederea
lărgirii orizontului informaţional teoretic şi a însuşirii de tehnici de laborator
folosite în diagnostic şi cercetare.
Îmbunătățirea calității pregătirii practice a studenților:
o Creșterea numărului de cazuri clinice disponibile în facultate şi
participarea directă a studenţilor la actul medical veterinar pe cazuri.
o Amenajarea zonelor de acces permanent pentru vizionarea activităţilor din
săli de consultaţii, săli de operaţii, fară disturbarea actului medical
veterinar şi transmiterea în timp real prin camere video şi monitoare
instalate pe holurile clinicilor a manevrelor specifice cazuisticii fiecărei
clinici;
o Asigurarea planificării vizibile a cazurilor pe diversele clinici, astfel încât
studentul să poată alege cazurile pe care doreşte să le vizualizeze;
o Preocuparea permanentă pentru oferirea de locuri de practică în ţară şi
străinătate care să asigure condiţii deosebite de informare şi formare
profesională, complementare celor din facultate;
Preocuparea pentru îmbunăţăţirea condiţiilor de cazare în căminele studenţeşti
arondate FMV şi găsirea de soluţii pentru suplimentarea locurilor de cazare;
Creșterea numărului de mobilități internaționale (outcoming) și perfecționarea
procedurilor de întocmire a convențiilor de mobilitate și de recunoaștere a
creditelor (ECTS) obținute.
Recompensarea materială a studenţilor care se implică semnificativ în activităţile
de servicii și cercetare contractuale, legislaţia actuală în domeniu permițând acest
lucru;
Extinderea procesului de formare a studenţilor prin promovarea valorilor moralei
şi a dragostei pentru natură, artă şi sport;
Implementarea sistemului de tutoriat şi mentoring pentru identificarea şi
soluționarea problemelor reale ale studenţilor;
Sprijinirea organizațiilor studențești în a dezvolta contacte şi schimburi de
experienţă cu asociaţii studenţeşti din ţară şi străinătate;
Sprijinirea ASMV pentru participarea la conferinţele internaţionale a asociaţiilor
studenţilor de la facultăţile de medicină veterinară;
Sprijinirea studenților în organizarea de activităţi sportive, culturale şi turistice.
Recompensarea cadrelor didactice şi a studenţilor care se implică activ în
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susţinerea dezvoltării socio-umane a tuturor studenţilor FMV. Creşterea
interesului corpului academic pentru manifestările studenţeşti;
Participarea FMV la fondarea unei baze sportive hipice la Jucu.
Atragerea de sponsori care să ofere burse de studii (licenţă, doctorat, etc.).
V. Obiective privind formarea continuă în domeniile specifice FMV
Scop: Dezvoltarea învăţământului continuu - una din priorităţile programelor şi
finanţărilor europene până în 2020 şi măsura sustenabilă de poziţionare în topul domeniilor
ocupaţionale, la nivel naţional şi internaţional a profesiei de medic veterinar. FMV trebuie să se
implice mai mult, alături de societățile profesionale și științifice, în conceperea, implementarea și
controlul calității programelor de educație continuă a medicilor veterinari, cadrelor didactice şi
personalului tehnic sau clinic.
Obiective şi măsuri propuse:
organizarea unui învăţământ specializat pentru educaţia continuă, stabilirea clară a
misiunii şi a modului de funcţionare;
Continuarea și dezvoltarea programelor de internariat (Medicină Urgență și
Terapie Intensivă și Clinica Ecvină) și inițierea altor tipuri de internariat (ex. Boli
infecțioase contagioase) ca premisă pentru dezvoltarea de programe de rezidențiat
recunoscute național.
Continuarea implicării FMVCN alături de AGMVR și CMVR, în conceperea,
implementarea și controlul calității programelor de educație continuă a medicilor
veterinari. Organizarea de manifestări științifice, workshop-uri, etc. pentru medicii
veterinari.
În măsura în care unele cadre didactice ale facultății vor obține diploma colegiilor
europene de specializare, facultatea își va putea dezvolta propriile programe de
specializare recunoscute de European Board of Veterinary Specialisation.
Facultatea trebuie să se implice mai mult, alături de Colegiul Medicilor Veterinari
din România, în conceperea, implementarea și controlul calității programelor de
educație continuă a medicilor veterinari. Majoritatea disciplinelor facultăţii se pot
implica în formarea continuă a medicilor veterinari practicieni.
Implicarea facultăţii în organizarea de cursuri de perfecţionare profesională a
personalului auxiliar: didactic, de cercetare şi clinic.
VI. Obiective privind activitatea de cercetare ştiinţifică
Scop: Excelenţa în cercetare, valorificarea reală a rezultatelor cercetării, parteneriate
ştiinţifice naţionale şi internaţionale de succes
Cercetarea ştiinţifică este o condiție esențială a educaţiei universitare, este o sursă
importantă de fonduri necesare achiziţionării de aparatură, asigură perfecţionarea continuă și
prestigiul cadrelor didactice, susţine studiile doctorale și postdoctorale, susține dezvoltarea
mediului economic şi social regional şi naţional şi susține internaționalizarea educației
universitare.
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Obiectivele FMV în domeniul cercetării pot fi:
Constituirea de parteneriate regionale și europene pentru accesarea de proiecte de tip
Horizon 2020, în cadrul direcțiilor de specializare inteligentă promovate prin Strategia
Europeană de Cercetare 2014-2020 (Bioeconomie, Tehnologia informației și
comunicației, Energie și mediu și Eco-tehnologii), completate cu cele 3 priorități de
interes public (Sănătate, Spațiu și securitate, Patrimoniu);
Dezvoltarea cercetării aplicative, inovării și transferului tehnologic prin:
• construirea și operaționalizarea unei platforme de comunicare între facultate (prin
intermediul proiectului la nivel de universitate) și mediul economic, care să
faciliteze interacțiunea rapidă;
• constituirea de parteneriate CDI și transfer tehnologic cu mediul privat;
• valorificarea și diversificarea relațiile parteneriale ale facultăţii (unele deja
existente), pe baza de proiecte, cu parteneri naţionali, europeni și euro-atlantici;
• valorificarea rezultatelor cercetarii printr-o abordare antreprenoriala (ex. brevete
vandabile, accesarea programelor naționale de cercetare și a programelor de
valorificare a cercetării precum Programul Operațional Competitivitate și alte
finantari europene);
• crearea și promovarea de forme de pregătire profesională și cercetare sub formă de
parteneriate tripartite (ex. universitate - doctorand/postdoctorand/rezident - agent
economic) și atragerea de burse private pentru cercetare;
Amplificarea cercetării în colaborare între discipline diferite ale facultăţii şi ex
ploatarea cu succes a dotării laboratoarelor de cercetare;
Readucerea deontologiei specifice cercetării ştiinţifice la locul cuvenit prin stimularea
cercetării în colective şi atenuarea curentului de individualizare a proiectelor de
cercetare care a dus la concurenţă uneori fără substanţă. La fiecare etapă a cercetării
ştiinţifice este nevoie de persoane pliate pe acestea, nu poate rezolva o singură
persoană, propunerea temei, argumentarea ştiinţifică, abordarea deontologică a planului
de cercetare, desfăşurarea cercetărilor, urmărirea feneomenelor, prelevarea şi
prelucrarea datelor, interpretarea statistică şi tehnică, plus redactarea lucrărilor
ştiinţifice, astfel încât toate meritele implementării unui proiect de cercetare să revină
uneia sau câtorva persoane. Dacă nu ne reorientăm spre acceptarea contribuţei fiecărui
coleg implicat în echipa de cercetare şi chiar consultarea pentru acuitatea rezultatelor şi
interpretărilor cu colegi specialişti în domeniul respectiv, care nu fac parte din echipa
proiectului, relevanţa ştiinţifică a rezultatelor, sau aplicabilitatea acestora nu vor reuşi
să crească;
Amplificarea cercetării în colaborare a echipelor aparţinând diferitelor facultăţi din
universitate;
Instruirea personalului didactic şi auxiliar în utilizarea aparaturii existente sau a celei
care se va achiziţiona şi valorificarea acesteia prin accesul deschis pentru cercetătorii
din facultate interesaţi şi pentru prestări servicii cu terţi;
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Susţinerea laboratoarelor și centrelor de cercetare existente şi atragerea de fonduri prin
cercetare şi activităţi de diagnostic şi manopere veterinare pentru parteneri privaţi;
Crearea de laboratoare-centre interdisciplinare de cercetare şi diagnostic; prin care
perspectivă facultatăţii de a iniţia proiecte pentru înfiinţarea de laboratoare acreditate
sau centre de excelenţă;
Promovarea fermei didactice şi a și stațiunilor ca unități de cercetare pilot care
integrează practica a studenţilor
Pe termen scurt, scoaterea la concurs și ocuparea a aproximativ 20 posturi de cercetător
cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
cercetare în domenii cum sunt imagistica medicală, controlul reziduurilor
medicamentoase, ingineria grefelor, siguranţa alimentelor, patologia comparată, şi
altele.
VII. Obiective privind activitatea ştiinţifică şi publicistică
Scop: Creşterea prestigiului facultăţii prin impactul publicaţiilor ştiinţifice şi prestigiul
profesional ştiinţific al cadrelor didactice, respectiv - cercetătorilor
Având în vedere că în evaluările şi clasificările actuale, personale, de grup, ale
programelor de studiu sau instituţionale, producţia ştiinţifică are o cotaţie importantă, orientarea
spre îndeplinirea acestor cerinţe devine obligatorie pentru toţi membrii comunităţii. Vizibilitatea
internațională cuantificată pe baza articolelor și citărilor în reviste cu factor de impact este un
criteriu de eligibilitate la toate competițiile. Pentru creşterea permanentă a producţiei ştiinţifice
de calitate, obiectivele publicistice ale facultăţii vor trebui orientate spre:
creşterea numărului publicaţiilor ISI cu factor de impact şi scor de influenţă;
susţinerea financiară a cadrelor didactice în vederea publicării de articole ISI cu factor
de impact; în domeniul sanitar veterinar;
evidențierea și recompensarea cadrelor care publică cu succes și cresc punctajul la
evaluările programelor de studiu ale facultății;
evidenţierea şi recompensarea cadrelor didactice care formează colective de cercetare
puternice, a căror rezultate sun palpabile şi vizibile internaţional sau chiar naţional;
participarea la manifestările ştiinţifice din ţară şi străinătate, cu lucrări originale, sau
în calitate de moderator, lector invitat sau membru al bordului ştiinţific;
stimularea participării doctoranzilor şi cadrelor didactice tinere la susţinerile în plen a
lucrărilor ştiinţifice şi la dialogul ştiinţific constructiv pe care o astfel de susţinere îl
implică;
participarea anuală la Simpozionului internaţional Perspective ale agriculturii
mileniului trei şi creşterea vizibilităţii internaţionale a Buletinului ştiinţific („Bulletin
of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca –
Veterinary Medicine Section) prin asigurarea a minimum 15% participanţi străini
anual;
creşterea vizibilităţii publicațiilor editate sub egida FMV și editarea de publicații noi,
în colaborare cu societăți științifice;
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încurajarea cadrelor didactice care au publicaţii valoroase în depunerea candidaturii
pentru obţineriea de premii şi distincţii (CNCSIS, ASAS, Academie etc.) și depunerea
dosarului de abilitare.
VIII. Obiective privind infrastructura facultății
Scop: Racordarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare din
FMV la cerinţele unei instituţii de învăţământ superior – cercetare şi inovare recunoscută
internaţional
Susținerea finaciară a acestor obiective privind permanenta dezvoltare a infrastructurii
poate fi obținută prin accesarea Programul Operational Competitivitate (A.1.1.1, A1.1.3 și
A1.1.4), inclusiv prin realizarea de proiecte de dezvoltare asumate de disciplinele de specialitate
și prin integrarea de componente din viitorul Smart City - Cluj Innovation City, dar și printr-o
abordare complementară de universitate antreprenorială şi racordarea FMV la acest deziderat
(ex. Centru de Transfer Tehnologic);
Obiective prevăzute:
Construirea și dotarea Institutului de Nutriție și Patologie Animală al Transilvaniei
(INPAT) pentru care există realizat studiul de fezabilitate; proiectul va fi dezvoltat pe
terenul universității, pe raza comunei Jucu, și va cuprinde 5 compartimente: A.
Compartimentul de nutriție animală, B. Compartimentul clinic, C. Compartimentul de
medicină sportivă, D. Compartimentul de biotehnologii în reproducție, E.
Compartimentul de interacțiune om-animal; Institutul va avea spații de cazare pentru
studenți, sală de curs, parc de mașini proprii, potcovărie ortopedică, manejuri și piste);
Construirea și dotarea de noi laboratoare didactice, de cercetare şi de prestări servicii,
insuficient reprezentate la ora actuală (ex. centru transfuzii, hematologie, microscopie
electronică, controlul calităţii furajelor, controlul reziduurilor medicamentoase,
citogenetică și genetică moleculară, siguranţă alimentară, toxicologie, germoplasmă);
Amenajarea și dotarea de noi clinici de specialitate (ex. clinică oncologică, clinică
dermatologică);
Exceptând construirea şi dotarea INPAT, majoritatea celorlalte investiții se pot realiza
integral din veniturile proprii ale facultății, fără a reduce susținerea financiară a resursei
umane.
IX. Obiective privind performanţele pe plan naţional
Menținerea facultăţii în topul facultăţilor de profil din țară sub aspect profesionalştiinţific şi tehnic-administrativ;
Menținerea programelor de studiu în vârful ierarhiei naționale și creșterea prestigiului
internațional;
Laboratoarele, centrele și stațiunile de cercetare trebuie să devină modele și sursă de
tehnologie pentru mediul privat și să devină centre de referință în Transilvania și în țară;
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Facultatea, prin cadrele și dotările pe care le are, trebuie să fie mai implicată în
specializarea și educația continuă a specialiștilor din zona Transilvaniei, prin programe
specifice oferite în colaborare cu forurile profesionale din țară și străinătate.
Creșterea numărului cadrelor didactice membre în academii, în forurile societăților
științifice și profesionale, în comisii ministeriale, în comisii de evaluare sau ca experți
evaluatori ai proiectelor de cercetare.
X. Obiective privind performanţele/vizibilitatea internaţională
Scop: Cultivarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică cu instituții și personalităţi
internaţionale din domeniu pentru racordarea activităţii interne la performanţa internaţională şi
preocuparea permanentă pentru creşterea vizibilităţii cercetării proprii pentru realizarea de
parteneriate performante şi sustenabile financiar şi pentru implementarea de programe de studii
în cotutelă
Facultatea este membră a EAEVE și este autorizată de EAEVE/FVE iar obiectivul major
este continuarea dialogului cu EAEVE în vederea racordării permanente la tendinţele şi
exigenţele europene ale învăţământului veterinar și o bună pregătire a facultății în
vederea unei viitoare reevaluări europene şi accederii spre un stagiu superior de
acreditare.
Internaționalizarea învățământului se poate dezvolta prin invitarea de cadre didactice şi
cercetători de prestigiu de la instituții din străinătate, în vederea susţinerii de cursuri şi
prelegeri, realizarea de doctorate în cotutelă cu finanţare din granturi de cercetare,
oferirea burse de studii în străinătate și continuarea participării în programele de
mobilităţi ale UE.
Dobândirea calității de diplomat al unui colegiu de specializare europeană – pentru cel
puțin 3 cadre didactice în următorii patru ani, este de asemena, un deziderat important, cu
efecte pozitive privind internaţionalizarea.
Pentru creșterea vizibilității internaționale se va avea în vedere și înscrierea cadrelor
didactice în societăţi europene sau mondiale de specialitate şi susţinerea financiară a
acestora (fonduri din cercetare sau buget) în vederea participării la întrunirile societăţilor
şi achitării cotizaţiei.
Creșterea numărului de publicații ISI, a participării cu prezentări orale la congrese
internaționale și participarea în colective editoriale internaționale.
Perfecționarea procedurilor privind recunoașterea și echivalarea perioadelor de studiu în
străinătate;
Inițierea și implementarea de noi programe de studiu în cotutelă/colaborare cu alte
facultăți din străinătate sau cu facultăţi de medicină umană din ţară sau străinătate.
XI. Modul de susţinere financiară a strategiei şi a obiectivelor menţionate
Scop: Utilizarea raţională a fondurilor bugetare, a celor atrase din taxe, cercetare şi
prestări servicii, atragerea de fonduri europene prin propuneri de proiecte, în scopul asigurării
condiţiilor europene de activitate în FMV
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Utilizarea resurselor financiare are ca priorităţi ameliorarea salarizării cadrelor didactice
şi a personalului auxiliar până la limitele permise de lege, în funcție de sustenabilitatea financiară
existentă şi îmbunătăţirea infrastructurii didactice, de cercetare şi practică a studenţilor,
incluzând şi dotarea tehnică modernă şi sustenabilitatea în exploatare şi desfăşurare a actului
didactic.
Bugetul FMV este constituit din următoarele resurse:
Fonduri bugetare ale facultăţii care au depins într-o mică măsură de eforturile
colectivităţii academice, fiind până în prezent limitate de numărul de studenţi bugetați
aprobaţi de minister şi de nivelul finanţării / student. Din acest punct de vedere,
pozițiile onorante ocupate de domeniul medicină veterinară în ierarhia națională
crează premisele unei finanțări mai bune în perioada care urmează, situaţie pentru
care vom milita pe cale diplomatică şi audienţe ministeriale; .
Fondurile din cercetare sunt la dispoziţia colectivelor care le-au atras şi pot susţine, ca
şi până acum, dezvoltarea disciplinelor în principal. În strategia de dezvoltare a
facultății va trebui să urmărim implicarea tuturor disciplinelor în activităţi de
cercetare contractuale. Unele discipline, din cauza personalului redus, a lipsei unei
dotări minime, nu au avut acces la fonduri consistente din cercetare. Aceste discipline
pot fi ajutate, cu fonduri ale facultăţii precum şi prin cooptarea în echipe de cercetare,
să-şi dezvolte laboratoarele pentru a putea demonstra capacitate de cercetare.
Fonduri atrase prin învăţământul cu taxă. Din analiza realizată, rezultă că
învățământul cu taxă în limbi străine este perfect sustenabil financiar. De asemenea,
mărirea capacităţii de şcolarizare la programul de studii în limba engleză, acreditat
ARACIS în 2016, creşte cuantumul taxelor ce pot fi încasate La programe în limba
română taxele aplicate nu acoperă cheltuielile. Se impune, cred, o reevaluare a
nivelului acestor taxe.
Fondurile atrase prin prestări de servicii (diagnostic, analize, testări) sunt mici la ora
actuală. Creşterea gamei şi calităţii serviciilor oferite poate duce la obţinerea unor
fonduri importante. Pe lângă fondurile obţinute, prin prestări de servicii se asigură
material didactic diversificat pentru lucrările practice, precum şi creşterea prestigiului
universității. În privinţa acestor fonduri voi pleda pentru creşterea procentului care
rămâne la dispoziţia disciplinelor, inclusiv pentru salarizarea în regim cumul de
funcții a persoanelor care atrag asemenea fonduri.
Fondurile europene. Atragerea de fonduri europene ar fi salutară pentru multe
obiective strategice cum ar fi dezvoltarea infrastructurii, creșterea capacității CDI și
transfer tehnologic, specializarea europeană a personalului, inițierea de programe de
specializare și educație continuă, realizarea de mobilități internaționale sau
implementarea unor programe doctorale și postdoctorale în colaborare internațională.
XII. Riscuri şi modul lor de soluţionare
Scop: Previzionarea riscurilor şi amorsarea efectelor posibile înainte de crearea
daunelor greu reversibile
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În realizarea obiectivelor propuse în prezentul proiect nu putem elimina probabilitatea
următoarelor riscuri:
riscuri financiare legate de situația economică internațională și națională, de
finanțarea/student echivalent de către MECS, de accesare a fondurilor europene
necesare investițiilor majore sau riscurile legate de derularea proiectelor
(prefinanțarea și rambursarea).
riscuri provenite din dificultatea implementării autonomiei financiare la nivel de
departamente prin greutatea adaptabilităţii comunității academice la legislația
instabilă și la fluctuaţia criteriilor privind evaluarea calității în învățământul superior
din România.
riscuri de natură conflictuală, specifice unei concurenţe neloiale sau aninată de
dorinţe supraevaluate în raport cu potenţialul profesional şi de comunicare
interumană.
Dazamorsarea riscurilor este posibilă prin conlucrare instituţională, informare
permanentă privind modificări ale strategiilor ministeriale şi politicilor de finanţare a
învăţământului universitar, comunicare, transparenţa în actul decizional şi utilizare a
fondurilor. De asemenea, percepţia conştientă individuală a rolului, îndatoririlor şi
recompenselor pe măsura devotamentului, salvează orice colectiv de riscurile conflictuale.
,
XIII. Modul de cooperare cu structurile de conducere
Scop: Cooperarea transparentă, colegială, animată de valori academice şi centrată pe
interese comune
Colaborarea dintre structurile și funcțiile de conducere din facultate şi cooperarea cu
structurile de conducere din universitate va respecta în primul rând, sarcinile și atribuțiile
stabilite de lege și regulamentele universității.
Cooperarea dintre Decan şi Consiliul profesoral al FMV trebuie să se bazeze pe
promovarea intereselor facultăţii, în competiţia cu facultăţile din ţară şi din Europa pentru
asigurarea curriculei performante, climatului optim de manifestare a corpului academic şi de
performare a studenţilor.
Cooperarea dintre Decan, Prodecani şi Directorii de departamente se va baza pe
colegialitate, completare în actul decizional şi în transmiterea informaţiilor sau realizarea
proiectelor, având acelaşi ţel şi aplicând principiul „nimeni nu este perfect, ci este perfectibil”.
Cooperarea cu structurile de conducere ale universităţii se va baza pe respect, încredere în
obiectivele strategice aplicate la nivel de instituţie, conlucrare în atingerea acestora şi participare
activă la soluţionarea problemelor inerente sau la elaborarea şi implementarea proiectelor
instituţionale.
Cooperarea cu structurile ministeriale se va desfăşura în condiţii amiabile, respectând
principiile şi strategiile de dezvoltare propuse de MEN, cât şi prin reprezentarea facultăţii în
comisiile ministeriale, academii, asociaţii profesionale, ARACIS, CNATDCU, etc.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ClujNapoca, Facultatea de Medicina Veterinara
Calea Manastur 3-5, Cluj-Napoca
www.usamvcluj.ro

XIV. Modul de cooperare cu personalul din subordine
Scop: Fiecare individ din FMV indiferent de statutul profesional trebuie să se simtă
important pentru comunitate, că are libertatea să-şi exprime ideile şi să contribuie la bunul mers
al facultăţii
Ideal: Managerul există pentru organizaţie. Este servitorul organizaţiei. Orice
manager care uită acest lucru va provoca doar daune organizaţiei.
Acest ideal se va materializa prin:
informarea corectă a întregului personal FMV vis-a-vis de proiectele de
dezvoltare ale facultăţii, de modificările legislative şi manageriale inerente, de
condiţiile de finanţare şi criteriile de evaluare calitativă a activităţii,
consultarea tuturor membrilor facultăţii pentru elaborarea celor mai adecvate
soluţii în dezvoltarea învăţământului de excelenţă şi cercetării vizibile,
asigurarea egalităţii de şanse în exploatarea infrastructurii şi preocuparea pentru
realizarea dotării de vârf,
preocupare pentru soluţionarea rapidă şi transparentă ale problemelor care apar.
În acest sens, noul sistem IT de management al resurselor şi evidenţă a
studenţilor, cadrelor didactice, state de funcţii, curricula etc. va ajuta la
soluţionarea operativă a problematicii din subordine,
preocuparea pentru asigurarea salarizării pe măsura performanţelor individuale şi
a implicării în activităţile instituţionale sau extracuriculare,
preocuparea pentru asigurarea unui climat de muncă uman, armonios, prietenesc
şi eficient,
preocupare pentru eliminarea actualele bariere de comunicare la nivel
departamental pentru a evidenţia facultatea noastră ca un tot unitar şi nu ca o
sumă a departamentelor, disciplinelor sau personalităţilor individuale ale sale.
Mizez pe o creştere a ponderii voinţei departamentelor în demersurile decizionale,
conform legislaţiei şi regulamentelor existente, creșterea autorității acestora, dar și a
responsabilității lor în problemele asumate după atribuirea de către consiliul profesoral.
Numai prin conlucrare, cu fiecare departament dar şi cu fiecare dintre membrii
comunității academice la nivel de facultate sau chiar universitate, dezideratul nostru privind
dezvoltarea reală şi continuă a FMV va putea deveni realitate.
XV. Consideraţii finale
Voi asigura un climat de lucru propice, în echipă, care să ne permită ca împreună să
elaborăm strategii şi soluţii şi să le punem în practică. Echipa managerială pe care o propun este:
Prodecan responsabil cu activitatea didactica – Conf.dr. Nicodim Fiţ; prodecan responsabil cu
activitatea ştiinţifică şi cercetare: Prof dr. Sanda Andrei şi Prodecan responsabil cu activitatea
studenţilor – Şef lucrări dr. Alexandru Gudea.
Consider că această strategie de dezvoltare a facultăţii este perfectibilă şi voi milita
pentru participarea tuturor membrilor comunității FMV la stabilirea obiectivelor planurilor
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operaţionale anuale viitoare, strategii în continuă devenire în funcţie de condiţiile şi
oportunităţile apărute.
Numai împreună - vom putea găsi căile de a ajunge şi a ne menţine acolo unde ne dorim.
XVI. Menţiuni
Declar că toate datele prezentate în programul managerial şi CV sunt conforme cu
realitatea şi că am luat la cunoştinţă faptul că declaraţiile false anulează de drept candidatura
pentru funcţia de conducere vizată. Declar că funcţia de conducere pentru care candidez nu mă
va situa pe o poziţie de incompatibilitate definită conform Legii nr. 1/2011.
Aprobat de Consiliul Facultății de Medicină Veterinară în ședința din 02.02.2017

Cluj-Napoca
02.02.2017

