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1. PrefaŃa 

Planul strategic al USAMV Cluj-Napoca pentru perioada 2008-2012 

prezintă noile direcŃii de dezvoltare a universităŃii în contextul evoluŃiei unitare a 

societăŃii româneşti şi a celei din spaŃiul european. El a fost elaborat în acord cu 

strategiile propuse de facultăŃi şi cu opiniile studenŃilor în scopul integrării 

universităŃii în spaŃiul european al învăŃământului superior. Noua strategie propune 

o universitate cu profil european definită prin excelenŃă în cercetare şi în formare 

academică. 

Planul strategic defineşte atât misiunea cât şi obiectivele pentru următorii 

patru ani şi reprezintă un document intern pentru persoanele de decizie din 

universitate şi un reper pentru partenerii noştri şi pentru autorităŃile publice. 

Strategia universităŃii este materializată prin Planurile de acŃiune anuale ce 

detailează obiectivele strategice ale universităŃii şi ale facultăŃilor în acord cu 

bugetele anuale ale instituŃiei. 

Planul strategic şi planul anual au fost aprobate în Senatul din data de 

28.10.2008 şi urmează a fi reanalizate în cursul anului 2009. 
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2.  Misiunea USAMV Cluj-Napoca 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

(USAMV Cluj-Napoca) are ca misiune formarea profesională de nivel universitar 

şi  producerea de  cunoaştere prin cercetare ştiinŃifică şi inovare. Misiunea asumată 

de Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este 

realizată prin învăŃământ şi cercetare ştiinŃifică avansată. 

Universitatea îşi va îndeplini misiunea prin promovarea excelenŃei în 

învăŃământ, cercetare şi inovare, prin formare academică iniŃială şi 

postuniversitară, prin educaŃie pe tot parcursul vieŃii şi integrare în circuitul de 

valori universale în acord cu exigenŃele unei societăŃi bazate pe cunoaştere. 

Universitatea va asigura formarea academică a specialiştilor de înaltă 

calificare în domeniile fundamentale ale ştiinŃelor agricole şi silvice, a ştiinŃelor 

inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinŃe ale naturii, prin promovarea 

studiilor de licenŃă, masterat, doctorat şi postuniversitare, bazate pe dezvoltarea 

cunoaşterii, a cercetării şi inovării. 

Prin calitatea actului educaŃional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la 

nevoile concrete ale acesteia, universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea 

locală, regională, naŃională şi europeană din punct de vedere social, economic şi 

cultural.  

Activitatea educativă şi de cercetare îşi propune să promoveze concepŃia 

potrivit căreia valorile cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii 

presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în 

exprimarea opiniilor, precum şi recunoaşterea drepturilor şi libertăŃilor 

fundamentale ale omului, respectul şi toleranŃa faŃă de opinii, ideologii şi religii, 

respectul faŃă de tot ce este viu şi faŃă de mediu. 

USAMV Cluj-Napoca, conform specificului său, trebuie să răspundă 

cerinŃelor economiei de piaŃă, întreaga sa activitate fiind orientată în funcŃie de 

criterii de eficienŃă şi performanŃă.  

Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat, specializare prin studii de 

formare continuă, prin perfecŃionarea personalului didactic preuniversitar şi a 
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personalului academic propriu, universitatea se defineşte ca un participant activ la 

educaŃia pe tot parcursul vieŃii şi la reconversia profesională a forŃei de muncă. 

Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecŃionare a cadrelor didactice 

şi de cercetare proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării 

profesionale universitare şi post-universitare, precum şi modele de conduită 

profesională şi civică. 

Universitatea îşi propune să aibă un rol activ în elaborarea şi 

implementarea politicilor şi programelor educaŃionale, de cercetare, de transfer 

tehnologic şi de ocupare a forŃei de muncă la nivel naŃional şi internaŃional. 

Printr-o dezvoltare susŃinută, Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca doreşte să-şi afirme rolul de pol de excelenŃă al educaŃiei 

şi cercetării academice, al culturii şi transferului tehnologic pentru domeniile 

specifice, în spaŃiul sud-estic şi central european. 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară îşi dezvoltă 

continuu serviciile de educaŃie şi de cercetare academică internaŃională, care 

prezintă  interes deosebit pentru cetăŃenii Uniunii Europene. Universitatea va milita 

permanent pentru integrarea activă în SpaŃiul european al învăŃământului superior 

(EHEA) şi în SpaŃiul european al cercetării (ERA) şi pentru derularea de programe 

ale comunităŃii europene. 

 

 

3. Valorile USAMV Cluj-Napoca 

•  ExceleŃă 

• TradiŃie 

• Inovare 
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4. Obiective strategice ale USAMV Cluj-Napoca  

 

Bazată pe misiunea şi valorile asumate, USAMV Cluj-Napoca îşi propune 

să urmărească obiective care să-i permită în viitor atingerea unor standarde 

asemănătoare celor mai bune universităŃi cu acelaşi profil din lume. În acest scop 

pentru perioada 2009-2012 universitatea îşi propune 10 obiective strategice:  

1. Dezvoltarea activităŃii de cercetare pentru a putea menŃine şi integra 

cunoaşterea ca o bază a programelor de studii ale USAMV Cluj-Napoca 

din domeniul agriculturii, horticulturii, silviculturii, zootehniei, 

industriei alimentare, biologiei, medicinii veterinare şi al ştiinŃelor vieŃii 

în general; 

2. PerfecŃionarea programelor de studii pe cele trei cicluri şi lărgirea ariei 

de studii postuniversitare; 

3. Creşterea ofertelor de servicii şi diversificarea activităŃii universităŃii 

pentru creşterea veniturilor extrabugetare şi întărirea dimensiunii 

anteprenoriale a universităŃii; 

4. Promovarea excelenŃei prin creşterea calităŃii învăŃământului şi a 

cercetării, a pregătirii studenŃilor; 

5. Creşterea cooperării dintre facultăŃi şi catedre pentru promovarea 

unităŃii şi calităŃii în ansamblul actului de predare, cercetare, inovare; 

6. Întărirea cooperării cu universităŃile de profil din Ńară şi cele din 

Uniunea UniversităŃilor Clujene în beneficiul educaŃiei, cercetării şi 

promovării valorilor academice; 

7. InternaŃionalizarea studiilor şi cooperarea internaŃională în domeniul 

cercetării şi inovării; 

8. Promovarea imaginii universităŃii şi a realizărilor sale pentru creşterea 

atractivităŃii  tuturor specializărilor existente la nivel de licenŃă, master, 

doctorat şi susŃinerea constantă a promovării educaŃiei continue şi la 

distanŃă; 
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9. Asigurarea condiŃiilor materiale administrative, tehnice şi manageriale 

corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de învăŃământ şi a 

cercetării ştiinŃifice la standardele internaŃionale; 

10. Crearea condiŃiilor de muncă şi a oportunităŃilor necesare pentru 

dezvoltarea personală şi profesională a tuturor angajaŃilor şi promovarea 

unei politici adecvată de atragere de resurse umane înalt calificate. 

 

28.10.2008 

 

                                                                           Rector, 

                                                              Prof. dr. ing. Doru C. Pamfil 

 

 


