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Bun venit la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj Napoca ! 
 

Învăţământul superior agricol clujean este astăzi unul dintre cele mai 
performante din Europa, atât în domeniul educaţiei cât şi al cercetării 
ştiinţifice. 

În întreaga sa existenţă de peste 140 ani, Agronomia clujeană a beneficiat de aportul unor personalităţi 
de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din România. 

Universitatea noastră este acreditată naţional şi evaluată internaţional, ca o "universitate de succes". 
După anul 2000, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca s-a dezvoltat 
într-un ritm impresionant. Direcţiile de specializare s-au diversificat şi s-au înfiinţat multe secţii noi, în 
care studiază, alături de studenţi români şi studenţi din alte ţări. 

În prezent, cadrele didactice şi cei 7000 de studenţi ai universităţii beneficiază de condiţii excepţionale 
pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs, câmpuri experimentale, clinici veterinare, de o 
bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare. 

Multe dintre cadrele didactice, îndeosebi cele tinere, şi mulţi dintre doctoranzii universităţii, 
beneficiază de specializări şi studii în universităţi de profil din ţările cu agricultură avansată. 

În cadrul unor colaborări cu structurile universitare şi de producţie agricolă din ţări ale Uniunii 
Europene, USAMV organizează anual practica de specialitate pentru o mare parte din studenţii celor 
patru facultăţi. 

Universitatea noastră a stabilit relaţii de colaborare cu universităţi şi institute de cercetare din peste 
50 de ţări din Europa, Africa, Asia, America de Nord şi de Sud. 

Avem convingerea că, în anii care vin, USAMV Cluj-Napoca va continua să se afirme, contribuind, 
printr-o instruire de înalt nivel, la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii româneşti. 

 

Rector, 
Prof. dr. Doru Pamfil 

 

 



 
 
Pagini de istorie : 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este 
continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu aproape peste 140 de ani în urmă, în 
octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat 
la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj. 

Aproape 50 de ani de la înfiinţare până spre sfârşitul deceniului al doilea al secolului trecut, şcoala agronomică clujeană a 
funcţionat cu o singura secţie - cea de agricultură - cu durata studiilor de trei ani.  

Făurirea statului naţional unitar în 1918, a deschis o nouă etapă în evoluţia şcolii agronomice clujene. Ea a parcurs un 
drum ascendent, rezultat al efortului şi competenţei multor generaţii de profesori şi discipoli care s-au succedat în 
agronomia clujeană în aceasta perioadă.  

Din anul 1921, învăţământul superior agronomic din ţara noastră a fost legiferat la patru ani de studii, din care trei ani 
studii teoretice, iar al patrulea ca stagiu de practică în ferme de stat sau particulare. Din anul 1922, absolvenţii au primit 
diploma de "inginer agronom" 
În anul 1929, prin reorganizarea şi modernizarea învăţământului agronomic superior, agronomia clujeană a luat 
denumirea de "Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj". 

Între anii 1940-1945, ca urmare a Dictatului de la Viena, Academia agricolă clujeană (cadrele didactice, studenţii şi o 
parte din inventarul său) s-a refugiat la Timişoara, unde şi-a desfăşurat activitatea sub denumirea de "Facultatea de 
Agronomie Cluj - Timişoara". În anul 1945, Facultatea de Agronomie a revenit la Cluj iar din 1948 funcţionează sub 
denumirea de "Institutul Agronomic Cluj", iniţial având o singură Facultate, cea de Agricultură. În anul 1959 s-a 
înfiinţat Secţia de Zootehnie iar în anul 1962 Facultatea de Medicină Veterinară. 

În anul 1977 s-a înfiinţat Secţia de Horticultură, constituind împreună cu Secţia de Agricultură, "Facultatea de 
Agricultură şi Horticultură". 

În anii 1978-1987, Institutul Agronomic Cluj a funcţionat cu două facultăţi: Facultatea de Agricultură şi Horticultură 
şi Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară. Acestea au fost reunite în cadrul unei singure facultăţi, Facultatea de 
Agronomie. 

Din anul 1991, Institutul Agronomic îşi schimbă denumirea în "Universitatea de Ştiinţe Agricole" iar din 1995 în 
"Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca" 

Din anul 1990, universitatea s-a reorganizat în patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, 
Medicină Veterinară) iar ulterior au luat fiinţă specializări noi la învăţământul de lungă durată (BcS), la colegiu, master 
(MS), doctorat (PhD), învăţământ la distanţă (ID) şi cel cu frecvenţă redusă (FR). 

Sistemul de învăţământ a fost adaptat cerinţelor Bologna, iar sistemul de credite ETCS este aplicat din 1998. 

În prezent Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este una din cele mai reputate 
universităţi ale României. Ea face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 
ţară şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional din Asociaţia Universităţilor Europene, fiind 
evaluată de către aceasta în anul 2003. 
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Facultatea de agricultură din Cluj este una dintre cele mai vechi instituţii de 
învăţământ din România 

 

 



 

În prezent, Facultatea de Agricultură din Cluj este o instituţie de învăţământ modernă în care se desfăşoară toate 
formele de învăţământ superior, de la studiile de licenţă, la masterat şi doctorat. 
 
Calitatea învăţământului desfăşurat în amfiteatrele, laboratoarele şi centrele de practică, cu un campus, o bază materială 
şi un patrimoniu de excepţie, aliniază Facultatea de Agricultură din Cluj la exigenţele europene şi asigură un învăţământ 
modern. 
 
Pentru actualii şi viitorii studenţi, cel mai important este faptul că, la oricare dintre specializările facultăţii s-ar afla, au 
certitudinea că se pregătesc într-o specializare de care societatea românească are mare nevoie, ceea ce le asigură garanţia 
ocupării unor locuri de muncă importante şi bine plătite, pregătindu-i ca specialişti în diferite domenii, cum ar fi: 

 Specialişti pentru învăţământul universitar, preuniversitar şi pentru cercetare ştiinţifică 
 Pregătirea de ingineri agronomi pentru agricultură şi domeniile 

adiacente acesteia 
 Pregătirea de ingineri diplomaţi pentru zona montană 
 Pregătirea de ingineri diplomaţi pentru industria alimentară 
 Formarea specialiştilor în domeniul controlului calităţii produselor 

alimentare 
 Formarea inginerilor diplomaţi în protecţia mediului 
 Specialişti în ferme private, individuale sau de tip asociativ cu profil 

agricol 
 Specialişti pentru exploataţiile agricole din zona montană 
 Pregătirea profesorilor licenţiaţi în biologie 
 Specialişti pentru dezvoltarea turismului rural 
 Specialişti pentru centre de consultanţă, agenţii de mediu şi centre de cercetare 
 Specialişti - experţi în controlul produselor alimentare 
 Experţi în controlul calităţii alimentelor pe fluxuri tehnologice 
 Specialişti în organisme de asistenţă tehnică şi ştiinţifică, oficii de consultanţă, direcţii judeţene pentru 

agricultură şi alimentaţie, alte organisme specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale 

 Specialişti în unităţile urbanistice de gospodărire comunală şi spaţii verzi, de organizare a teritoriului şi protecţia 
mediului 

 Specialişti pentru unităţile de prelucrare a produselor animale 
 Specialişti pentru centrele de colectare şi achiziţionare a materiilor prime animale 
 Experţi, consilieri şi funcţionari în cadrul primăriilor şi consiliilor locale 
 Specialişti în firme de consultanţă şi agenţii teritoriale de mediu 
 Pregătirea masteranzilor pe domeniile aferente specializărilor existente 
 Pregătirea prin doctorat, cu frecvenţă şi fără frecvenţă, în domeniile consacrate 
 Cercetare – abordarea unor aspecte de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniile: agricultură, industrie 

alimentară, ingineria mediului, biologie aplicată în agricultură 
 Activitate de extensie în domeniul agricol, prin cazuri de perfecţionare şi postuniversitare 
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Facultatea de Agricultură 
a fost fondată în octombrie 1869, activitatea şi istoricul acesteia 
aflându-se la baza dezvoltării ulterioare a instituţiei cu toate 
structurile componente.  

În perioada 1869-1906 procesul de învăţământ s-a desfăşurat pe durata a trei ani de studii. Anul de învăţământ începea 
la 1 octombrie şi se termina în iulie, fiind divizat în două semestre, de iarnă şi de vară. Programul de învăţământ era 
foarte larg, îmbinând discipline foarte variate, care se vor regăsi ulterior în planurile de învăţământ ale viitoarelor secţii şi 
facultăţi. În primul an de învăţământ se executau lucrări cu caracter practic, studenţii, sub îndrumarea administratorului 
fermei, primind sarcina organizării, conducerii şi efectuării unor lucrări agricole. În anul II se predau disciplinele de agro-

geologie, botanică agricolă, fitotehnie generală şi specială, cultura păşunilor şi fâneţelor, 
horticultură, zoologie, anatomie şi fiziologie animală, zootehnie generală, piscicultură şi 
avicultură, geometrie teoretică, topografie şi îmbunătăţiri funciare, energetică şi maşini 
agricole. In anul III disciplinele de studiu erau: bovine şi suine, ovine şi cabaline, igienă 
animală, epidemio-logie, silvicultură, tehnologie agricolă şi vinificaţie, desen, construcţii 
agri cole, economie naţională, economie comercială, statistică agrară, contabilitate şi 
evidenţă agricolă, jurisdicţie agrară. Absolvenţilor facultăţii li se conferea titlul de 
“Agronom diplomat”. În această perioadă numărul studenţilor a fost variabil, el oscilând 
între extremele 40 (1869-1870) şi 150 (1903-1904), iar cel al absolvenţilor între 14 (1899-

1900) şi 38 (1886-1887).  

Datorită rezultatelor concrete în formarea unor specialişti de prestigiu şi rolului crescând al institutului în viaţa agricolă 
a Transilvaniei şi pentru ridicarea în continuare a prestigiului instituţiei şi a nivelului său profesional în 1906 “Institutul 
de învăţământ agronomic Cluj-Mănăştur” a fost ridicat la rangul de “Academie de agricultură”. Durata studiilor a rămas 
tot de trei ani şi absolvenţii primeau tot titlul de “Agronom diplomat”. Programul de învăţământ şi mai ales conţinutul 
acestuia şi baza materială a determinat întreruperea activităţii instituţiei în timpul primului război mondial. 

Reluarea activităţii s-a consemnat începând cu anul universitar 1918-1919 când au fost şcolarizaţi 125 de studenţi. 

Începând cu anul universitar 1921-1922, durata studiilor s-a mărit la 4 ani, dintre care primii trei erau destinaţi 
pregătirii teoretice, iar al patrulea era consacrat unui stagiu de practică în ferme particulare şi de stat. Profilul de 
învăţământ a fost în continuare foarte larg. Până în anul universitar 1928-1929 numărul de studenţi a rămas relativ mic 
datorită imenselor dificultăţi economice de după război, numărul minim, 59, fiind înregistrat în anul universitar 1924-
1925.  

Un punct de cotitură în istoria facultăţii o reprezintă anul 1929 când apare legea pentru înfiinţarea Academiilor de 
Înalte Studii Agronomice, al cărei autor şi raportor a fost profesorul Mihai Şerban. Aceasta prevedea trecerea la 
programul modern de studii cu durata de 5 ani, acordarea autonomiei universitare şi bugetare, echivalarea diplomelor cu 
cele obţinute în alte ţări, specializarea şi practica studenţilor, acordarea titlului de doctor, înfiinţarea Consiliului 
profesoral şi a Senatului învăţământului agricol superior, dotarea academiilor din Bucureşti şi Cluj cu întinse ferme 
experimentale şi didactice, cu importante fonduri bugetare, cu echipament şi personal corespunzător. 

 



 

Profilul absolventului a rămas în continuare larg, însă au apărut primele premise ale unor specializări. Învăţământul de 5 
ani a fost împărţit în două cicluri: învăţământul general cu durata de trei ani şi jumătate şi cursul de specializare cu 
durata de un an şi jumătate. Absolventul trebuia să întoc mească o lucrare cu date experimentale la una din materiile 
secţiei ur mate şi să se supună unui examen de specializare susţinut în faţa unei comisii. După promovarea examenului, 
absolventul primea titlul de “Inginer agronom”            .  

Începând cu anul universitar 1928-1929 numărul studenţilor a trecut din nou de 100, cu un maxim de 329 în anul 
universitar 1933-1934, apoi a scăzut până la 210 în anul universitar 1941-1942.  

În perioada 1940-1945, datorită evenimentelor istorice, specifice celui de al II-lea război mondial, Agronomia clujeană şi-
a desfăşurat activitatea (în refugiu) la Timişoara.  

După revenirea din refugiu (1945) până în 1948 studiile s-au desfăşurat după vechile 
programe analitice, însă durata studiilor a revenit la 5 ani, modificându-se şi 
planurile de învăţământ în sensul dezvoltării problemelor privind chimizarea şi 
mecanizarea şi introducerii unor discipline cu profil politico-ideologic. S-au produs 
schimbări structurale, au dispărut cele două cicluri de învăţământ, a fost înfiinţată 
facultatea de Agricultură cu limba de predare maghiară (1948-1949). In cadrul 
facultăţii s-a înfiinţat o secţie de Zootehnie (1962). 

In anul 1977 durata cursurilor s-a redus din nou la 4 ani, a fost înfiin ţată secţia de Horticultură (1977), apoi s-au 
produs comasări administrative , astfel că în anul universitar 1989-1990 funcţiona o singură facultate cu patru secţii: 
Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. 

In anul 1990 cele 4 secţii au redevenit facultăţi distincte. Facultatea de Agricultură a revenit la programul de studii de 
cinci ani şi funcţionează în structura actuală începând cu anul 1990. Din dorinţa de a suplini un gol în pregătirea 
profesorilor de Biologie - Ştiinţe agricole pentru mediul rural, licee agricole sau biologi pentru agricultură, în anul 1999, în 
cadrul Facultăţii de Agricultură a luat fiinţă specializarea Biologie-Ştiinţe agricole care a avut primii absolvenţi în anul 
2003. 

Deoarece în ultima perioadă de timp în Europa şi nu numai, problemele legate de protecţia mediului au căpătat o 
amploare deosebită, din anul 2001 a început să funcţioneze specializarea Ingineria şi protecţia mediului în agricultură. 

Ca urmare a creşterii exigenţelor faţă de calitatea produselor agro-alimentare, în anul 2002 a fost creată specializarea 
Controlul şi expertiza produselor alimentare. Tot din acest an au început să funcţioneze specializarea Ştiinţa solului şi 
Colegiul de Protecţia plantelor. 

Această perioadă de profunde transformări a solicitat o permanentă adaptare a curriculei universitare la realităţile nou 
create şi la perspectiva aderării la Comunitatea Europeană. Astfel, cadrele didactice şi studenţii au fost incluse în 
programe ale Uniunii Europene care vizează componenta universitară cum sunt: TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS, 
LEONARDO DA VINCI, CEEPUS etc. 

 

 

 



 

Facultatea de Agricultură din Cluj pregăteşte specialişti în domeniile Agronomie, Biologie, 
Ingineria Produselor Alimentare şi Ingineria Mediului 

Specializări : 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE LICENŢĂ - ZI 

Durata studiilor: 4 ani 
Diplomă de inginer 
Titlul: Inginer  

Specializări: 

 Agricultură 
 Montanologie 
 Ştiinţele solului 
 Tehnologia prelucrării produselor agricole 
 Controlul şi expertiza produselor alimentare 

 Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 

Durata studiilor: 3 ani 
Diplomă de inginer 
Titlul: Licenţiat în biologie 

Specializare: 

 Biologie 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE LICENŢĂ - ID, FR 

Durata studiilor: 4 ani 
Diplomă de inginer 
Titlul: Inginer  

Specializări: 

 Agricultură 
 Montanologie 
 Tehnologia prelucrării produselor agricole 
 Ingineria si protectia mediului in agricultura 

 

Durata studiilor: 3 ani 
Diplomă de inginer 
Titlul: Inginer 



 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER - ZI 

Durata studiilor:1,5 ani 
Diplomă de Master   

Specializări: 

 Agricultură organică 
 Managementul resurselor naturale şi 

agroturistice din zona montană 
 Dezvoltare rurală 
 Protecţia plantelor – Protecţia plantelor în 

agricultură  
 Managementul calităţii alimentelor 
 Sisteme de procesare şi controlul calităţii 

produselor alimentare 
 Protectia sistemelor naturale si antropice 

 

Durata studiilor:2 ani 
Diplomă de Master 

Specializări: 

 Biologia agroecosistemelor 
 Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER - ID, FR 

Durata studiilor: 1,5 ani 
Diplomă de Master  

Specializări: 

 Protecţia plantelor (FR) 
 Managementul calităţii alimentelor (ID) 
 Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare (ID) 

 

 

 
 



 

DOCTORAT 

Durata studiilor: 3 ani  
Diplomă de doctor în agronomie 

Specializări: 

 Protecţia plantelor  
 Pedologie 
 Agrotehnică 
 Fitotehnie 
 Agrochimie 
 Producerea şi păstrarea furajelor 
 Genetică şi ameliorarea plantelor 
 Biofizică 
 Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi 

irigarea culturilor 
 Îmbunătăţiri funciare 
 Materii prime vegetale 
 Management şi marketing în agricultură 
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I. Scurt istoric al învăţământului superior horticol clujean 

Începuturile învăţământului superior horticol clujean, coincid cu înfiinţarea în 
anul 1869 a Institutului de Agricultură, 
întrucât pregătirea de bază a agronomilor 
cuprindea şi pregătirea în domeniul horticol. 

Practic, până în anul 1977, învăţământul 
superior horticol clujean a avut aceeaşi evoluţie ca şi cel agronomic, 
fiind parte componentă a acestuia. 

În anul 1977 a luat naştere Secţia de Horticultură, la înfiinţarea 
acesteia contribuind personalităţi marcante ale universităţii: prof. emerit Emil NEGRUŢIU (rector), 
prof. dr. Ioan PUIA (rector), prof. dr. Zoltan NAGY (prorector), prof. dr. Costică PANFIL (decan), 
prof. dr. Dumitru INDREA,  prof. dr. Ştefan OPREA (directorul Staţiunii de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Cluj-Napoca), precum şi alte cadre didactice. O contribuţie meritorie la consolidarea secţiei de 
Horticultură a avut-o prof. dr. Alexandru SALONTAI, în calitate de decan şi rector. 

Pentru primii doi ani de studiu nu au fost necesare amenajări speciale, deoarece activităţile didactice şi 
practice, prevăzute în planul de învăţământ, s-au desfăşurat în incinta institutului (universităţii), unde 
disciplinele dispuneau de laboratoare, amfiteatre şi bază materială. 

Disciplinele de specialitate (Legumicultura, Pomicultura, Viticultura, Floricultura, Arboricultura 
Ornamentală, Arhitectura Peisageră, Ameliorarea Plantelor Horticole şi Tehnologia Prelucrării şi 
Păstrarea Produselor Horticole), prevăzute a fi studiate în anii III şi IV, au funcţionat de la început 
(anul universitar 1979-1980) în clădirea de pe str. Mănăştur nr. 63, care a devenit pavilionul Secţiei de 
Horticultură. În această clădire, pentru disciplinele amintite s-au amenajat cabinete de lucru şi 
laboratoare pentru lucrări practice şi seminarii. 

Activităţile practice se desfăşurau în câmpurile didactice şi experimentale ale Institutului (situate la: 
Şapca Verde şi în incinta institutului), ferma horticolă a S.D.E.-ului, Staţiunea de Cercetare şi 
Producţie Pomicolă precum şi la Grădina Botanică a Universităţii clujene. Această colaborare a oferit 
studenţilor horticultori clujeni cea mai completă bază materială de specialitate. Din toamna anului 
1989, disciplinele din pavilionul Secţiei de Horticultură au fost transferate în spaţiile din universitate, 
unde îşi desfăşoară activitatea şi în prezent. 

În urma evenimentelor din 1989, Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole a decis, în ianuarie 1990, 
înfiinţarea Facultăţii de Horticultură, decizie confirmată de MIS prin 
ordinul nr. 7751/27 aprilie 1990; prin HCM 224/1990 s-a statuat revenirea 
învăţământului horticol la durata de cinci ani.  

 

 



 

Perioada de după anul 1990, de profunde transformări sociale, funciare etc. a solicitat o permanentă 
adaptare a procesului de învăţământ la condiţiile concrete, realităţile şi cerinţele sociale, ale pieţei de 
muncă şi prin care a trecut ţara. Astfel, s-a stabilit structura facultăţii, s-au dezvoltat programe de 
studii la învăţământul de lungă şi scurtă durată, s-au elaborat, revizuit, modernizat planuri de 
învăţământ şi programe analitice, s-au introdus discipline noi şi s-a completat personalul catedrelor cu 
noi cadre didactice şi tehnice. 

Ca urmare a preocupărilor Consiliului Facultăţii de Horticultură de a diversifica oferta universitară, în 
anul 1991, au luat fiinţă forme de învăţământ superior de scurtă durată (colegii), cu durata studiilor de 
trei ani: 

·   Colegiul de Legumicultură-Floricultură; 

·   Colegiul de Pomicultură-Viticultură. 

Datorită succesului pe care l-a avut în acea perioadă învăţământul de scurtă durată, în anul 1997 s-a 
înfiinţat un nou colegiu, cu sediul în Blaj: 

·   Tehnologia Vinului şi Produselor Derivate, care a beneficiat de experienţa şi aportul cercetătorilor de 
la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj. 

Pentru a satisface necesarul de specialişti ceruţi de aplicarea Legii 18 şi a 
celorlalte legi privitoare la circulaţia terenului, în anul 1999 s-a înfiinţat: 

·   Colegiul de Cadastru Agricol care a funcţionat în cadrul Facultăţii de 
Horticultură Cluj-Napoca, iar din 2001 şi în Sibiu. 

La învăţământul de lungă durată, pe lângă programul de studii Horticultură, s-au înfiinţat următoarele 
specializări: 

·   în anul 1997 Managementul Dezvoltării şi Amenajării Rurale, transformată ulterior în Inginerie 
Economică în Agricultură; 

·   în anul 2001 s-a înfiinţat specializarea Silvicultură (acreditată în 2009); 

·   în anul 2002 specializarea Peisagistică şi specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie 
Publică şi Agroturism. 

·   în anul 2005 s-a înfiinţat specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru. 

Din anul universitar 2000-2001 s-a organizat Învăţământul la Distanţă, pentru 
următoarele specializări: Horticultură şi Inginerie Economică în Agricultură.  

 



Conform Legii 288/2004, prin care învăţământul universitar din ţara noastră e structurat pe trei nivele: 
studii de licenţă, masterat şi doctorat, studiile de scurtă durată s-au desfiinţat, cele de licenţă 
desfăşurându-se pe „sistemul Bologna”, respectiv pe patru ani la toate specializările existente în cadrul 
Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca. 

O atenţie deosebită a fost acordată învăţământului de tip masterat care a funcţionat la început cu o 
singură direcţie de specializare - Cultura plantelor horticole în climat controlat. Ulterior, specializările 
de master la Facultatea de Horticultură s-au diversificat, la învăţământul de zi funcţionând: 
Managementul producţiei horticole în climat controlat; Ştiinţe horticole; Proiectarea, amenajarea şi 
întreţinerea spaţiilor verzi; Cultura ciupercilor; Inginerie genetică în ameliorarea plantelor; 
Biodiversitate şi bioconservare; Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a  produselor 
derivate; Agribusiness; Economie agroalimentară (toate acreditate de către ARACIS). 

Este de remarcat faptul că, după anul 1990, o contribuţie deosebită la dezvoltarea Facultăţii de 
Horticultură, la diversificarea ofertei academice, modernizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice 
de profil şi la extinderea relaţiilor de colaborare ale facultăţii cu unităţi similare din ţară şi străinătate 
au avut rectorii Universităţii, prof. dr. Leon Sorin MUNTEAN (1990-2000), prof. dr. Liviu Al. 
MĂRGHITAŞ (2000-2008), prof. dr. Doru PAMFIL (2008-), şi decanii Facultăţii, prof. dr. Dumitru 
INDREA (1990-1992), prof. dr. Dumitru ZAHARIA (1992-1996), prof. dr. Marin ARDELEAN 
(1996-2004), prof. dr. Silviu Al. APAHIDEAN (2004-2008), prof. dr. Radu E. SESTRAŞ (2008-). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Facultatea de Zootehnie si 
Biotehnologii 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Începuturile creşterii animalelor pe teritoriul de azi al României se pierd în negura vremurilor. De aceea, era firesc ca 
planul de învăţământ al prestigiosului Institut de Invăţământ Agricol Cluj - Mănăştur, înfiinţat în anul 1869, să 
cuprindă discipline de profil zootehnic. În anul 1935 se diferenţiază o secţie de Zootehnie, ce funcţionează până în anul 
1946. Secţia de Zootehnie se reînfiinţează în 1959 cu o singură promoţie de absolvenţi, iar în anul 1968 ia fiinţă 
Facultatea de Zootehnie, ca entitate distinctă. După anul 1992, Facultatea de Zootehnie înglobează şi alte specializări 
(Biotehnologii Agricole, Piscicultură, Biotehnologii pentru Industria Alimentară) şi ia denumirea de Facultatea de 
Zootehnie şi Biotehnologii.  

În momentul de faţă, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
din cadrul USAMV Cluj-Napoca, se prezintă ca o unitate de 
învăţământ prestigioasă, cunoscută şi apreciată în ţară şi 
străinătate, pentru calitatea învăţământului, a cercetării 
ştiinţifice desfăşurată, compe-tenţa corpului profesoral şi 
valoarea absolvenţilor acesteia în domeniile: Zootehnie, 
Biotehnologii Agricole, Piscicultură şi Acvacultură, 
Biotehnologii pentru Industria Alimenta 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii oferă studenţilor 
numeroase avantaje şi oportunităţi, între care: 

 armonizarea curriculei universitare cu cea a 
facultăţilor de profil din ţară şi străinătate şi aplicarea 
sistemului de credite europene transferabile, asigură studenţilor noştri o mobilitate sporită în cadrul profilelor 
similare din ţară şi străinătate. Astfel, anual studenţii facultăţii noastre beneficiază de burse de studii la 
universităţi partenere din străinătate, în cadrul unor programe, precum Socrates, Erasmus, CEEPUS, Leonardo 
da Vinci etc; 

 frecventarea cursurilor Departamentului de Pedagogie, permite obţinerea atestatului recunoscut de către MEC, 
ce oferă şansa de a profesa în învăţământul de toate gradele; 

 studenţilor le este oferită, de asemenea, posibilitatea de a obţine permisul de conducere, categoriile B şi C; 
 studenţii admişi pe locurile bugetate, beneficiază de gratuitatea învăţământului, de burse de performanţă, de 

merit, de studii, sociale, precum şi de locuri de cazare în cămine; 
 posibilitatea de a frecventa şcoala de echitaţie în baza hipică a facultăţii. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Specializări 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE LICENŢĂ - Zi 

Durata studiilor: 4 ani   
Diploma de inginer 
Titlul: Inginer  

Specializări 

 Zootehnie 
 Biotehnologii Agricole 
 Biotehnologii pentru Industria Alimentară 
 Piscicultură şi acvacultură  

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE LICENŢĂ - ID 

Durata studiilor: 4 ani 
Diploma de inginer 
Titlul: Inginer  

Specializare 

 Zootehnie 

ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER – Zi 

Durata studiilor: 1,5 ani 
Diplomă Master  

Specializare 

 Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 

Durata studiilor: 2 ani 
Diplomă Master  

Specializări 

 Managementul calităţii produselor de origine animalieră 
 Biotehnologii aplicate 



 

 
 

DOCTORAT 

Durata studiilor: 3 ani 
Titlul: Doctor în Zootehnie  

Specializări 

 Tehnologia produselor animaliere   
 Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor 
 Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor 
 Alimentaţia animalelor 
 Animale de blană, vânat şi piscicultură 
 Genetica şi ameliorarea animalelor 
 Biologia reproducţiei 
 Fiziologia animalelor 

 

 

 

DOCTORAT 

Durata studiilor: 3 ani 
Titlul: Doctor în Biotehnologii  

Specializări 

 Biochimia şi biotehnologia produselor agroalimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Facultatea de Medicină Veterinară 
 

Învăţământul medical-veterinar din Transilvania a apărut cu peste 220 de ani în urmă, prin 
înfiinţarea în 1785 la Cluj a Institutului Medical Chirurgical în cadrul căruia a funcţionat din 1787 şi o 
catedră de Terapie Veterinară. 

Piatra de temelie a Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a fost pusă însă doar în 
anul 1962, pe fundalul necesităţii unui învăţământ medical-veterinar la nivel naţional care să răspundă 
cerinţelor şi imperativelor solicitate de creşterea şi asigurarea sănătăţii animalelor domestice. În 
momentul înfiinţării, Facultatea a beneficiat de sprijinul unor dascăli clarvăzători, care şi-au adus 
aportul esenţial la instituirea unui climat de lucru favorabil spiritului de competitivitate şi atingerii 
unor performanţe însemnate. 

De la înfiinţarea sa, Facultatea de Medicină Veterinară a fost parte a Institutului Agronomic şi 
mai apoi a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Durata studiilor a 
fost iniţial de 5 ani, pentru ca din 1990 programa analitică să fie structurată pe 6 ani de studiu, 
absolvenţii primind după susţinerea examenului de licenţă titlul de doctor medic veterinar. În peste 45 
de ani de existenţă, Facultatea a instruit şi format peste 3200 de medici veterinari, din care peste 120 au 
fost studenţi străini. Din anul universitar 2001-2002 s-a înfiinţat o nouă specializare, şi anume cea de 
Biotehnologii medical veterinare, care pregăteşte biotehnologi, cu competenţe diverse în cercetarea şi 
învăţământul de profil biologic.  

In Facultatea de Medicină Veterinară se desfăşoară deopotrivă învăţământ de tip masterat, 
doctorat precum şi programe de învăţământ continuu. 

  



 
 

Specializări 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE LICENŢĂ - Zi 

Durata studiilor: 6 ani 
Diplomă de licenţă 

Titlul: Doctor Medic Veterinar                                  

Specializări 

 Medicină veterinară 
 Medicină veterinară (limba engleza) 

Durata studiilor: 4 ani 
Diplomă de licenţă 

Titlul: Doctor Medic Veterinar  

Specializare 

 Biotehnologii în medicina veterinară 

 
 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER – Zi 

Durata studiilor: 1,5 ani Diplomă Master 

Specializări   

 Clinică şi radiologie medical veterinară 
 Patologie animală şi sănătate publică  
 Controlul şi expertiza produselor de origine animală 
 Biotehnologii în reproducţia animală 
 Stomatologie medical veterinară   
 Nutriţie animală şi patologie nutriţională  
 Epidemiologie veterinară aplicată 
 Diagnostic morfopatologic şi de laborator 
 Farmacie veterinară 

 

 
 



 

ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER – FR 

Durata studiilor: 1,5 ani 
Diplomă Master  

Specializări 

 Biotehnologii în reproducţie animală 
 Stomatologie medical veterinară 

DOCTORAT 

Durata studiilor: 4 ani 
Titlul: Doctor în Medicină Veterinară  

Specializări 

 Boli infecţioase 
 Boli parazitare 
 Farmacologie şi toxicologie 
 Fiziologie normală şi patologică 
 Microbiologie – imunologie 
 Morfologie normală şi patologică 
 Obstetrică şi andrologie veterinară 
 Patologie chirurgicală 
 Semiologie şi patologie medicală 
 Tehnologie şi expertiză sanitar-veterinară 
 Zooigienă 
 Zootehnie generală şi specială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alumni 

Asociaţia Absolvenţilor U.S.A.M.V urmăreşte realizarea unor interese generale cât şi a unora nepatrimoniale de grup. 
Pot fi în atenţia Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V., persoane cu preocupări 
ştiinţifice, de certă probitate morală şi profesională, atât din rândul studenţilor, al 
cadrelor din învăţământul superior, din activitatea de cercetare, cât şi din 
producţie, fără nici o discriminare bazată pe criterii de rasă, sex, etnie, origine 
socială, opţiune, apartenenţă politică sau religioasă.De sprijinul Asociaţiei 
Absolvenţilor U.S.A.M.V., beneficiază cu precădere U.S.A.M.V. din Cluj-Napoca. 
Asociaţia poate oferi sprijin şi altor instituţii de învăţământ, unor asociaţii sau 
fundaţii preocupate de perfecţionarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, cu 
condiţia ca acestea să aibă un caracter nonprofit, apolitic şi să desfăşoare activităţi 
care să nu contravină normelor legale.  

Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V isi propune realizarea urmatoarelor obiective: 

 stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între U.S.A.M.V. din Cluj-Napoca şi absolvenţii săi, între 
absolvenţii înşişi din toate domeniile şi de pretutindeni; 

 promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului U.S.A.M.V. din Cluj-Napoca pe plan naţional şi internaţional prin 
organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social; 

 cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică a U.S.A.M.V.   
 sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învaţămant şi cercetare 

din universitate; 
 dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare; 
 menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice U.S.A.M.V. Cluj-

Napoca 
 monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor; 
 transmiterea de propuneri către Rectoratul U.S.A.M.V. şi către 

Decanatele facultăţilor în vederea reactualizării permanente a 
cunoştinţelor predate în universitate şi adaptarea lor la cerinţele 
vieţii profesionale; 

 întâlniri periodice ale membrilor săi în sediile universităţii; 
 acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din afara organizaţiei; 
 editarea de materiale informative şi documentare. 

 

Organizează manifestări cultural - ştiinţifice, reuniuni profesionale, conferinţe, 
expoziţii etc. Scopul acestei activităţi este dezvoltarea sentimentului de apartenenţă 
la USAMV Cluj-Napoca, facilitarea relaţiilor dintre membrii ALUMNI şi consiliere 
în dezvoltarea carierei.   

 

 

 



 

Orientare profesională şi stabilirea unor relaţii între Universitate, membri 
ALUMNI şi mediul economic, pentru îndeplinirea misiunii USAMV Cluj-Napoca 
de excelenţă în învăţământ şi cercetare.  

Facilitarea comunicării dintre comunitatea ALUMNI, studenţi, profesori, 
cercetători. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice şi studenţilor trebuie să se 
facă în strânsă legătură cu evenimentele şi necesităţile din mediul economic real. 
ALUMNI urmăreşte atragerea de fonduri din producţie şi cercetare pentru susţinerea diferitelor programe academice, 
bursele studenţilor, dotarea laboratoarelor şi a bibliotecilor etc. 

Popularizarea activităţilor academice din Universitate în ţară şi străinătate. 
Promovarea în ţară şi străinătate a performanţelor profesiona  le şi a evenimentelor legate 
de activitatea pe care o desfăşoară USAMV Cluj-Napoca şi foşti studenţi ai 
Universităţii. Realizarea unei baze de date electronice cu absolvenţii USAMV Cluj-
Napoca, adresele de contact ale membrilor ALUMNI, publicarea şi distribuirea de 
material publicistic de specialitate editat de Universitate, pe toate domeniile 
profesionale.  

Sprijin financiar direct prin donaţii şi sponsorizări, precum şi alte resurse, pentru 
Universitate şi susţinerea unor burse de specializare pentru studenţi şi profesori.  

 

Organizarea unor cursuri postuniversitare pentru specializare şi învăţare continuă. 

Editarea unui buletin informativ electronic, pagina web şi a unor materiale de publicitate 
în sprijinul cunoaşterii activităţii şi profilului ALUMNI şi a performanţelor sale profesionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Universitatea deţine în patrimoniu patru cămine studenţeşti cu capacitatea de cazare 
pentru 1047 de studenţi. 

Agronomia (str. Moţilor, nr. 74-76)  
Căminul 8 (str. Clinicilor, nr. 5-7)  
Căminul 12 (str. Haşdeu, nr. 90)  
Căminul 15 (str. Haşdeu, nr. 92) 

Studenţii au posibilitatea de servire a mesei în Restaurantul studenţesc (str. Moţilor 
74-76), ce funcţionează în regim de meniuri á la carte. 

În incinta Universităţii funcţionează o Cofetărie studenţească, în care studenţii au posibilitatea să servească preparate 
calde şi reci, sucuri, ceaiuri şi cafea, într-o ambianţă plăcută.   

Ansamblul "Tradiţii" 

Ansamblul a fost înfiinţat în anul 2006 şi are în componenţă studenţi de la universitatea 
noastră şi de la alte universităţi clujene. 
Corpul de dansatori este împărţit în două grupe, una de performanţă (16 perechi) şi una de 
începători (8 perechi - doar studenţi de la USAMV).  
Orchestra are în componenţă instrumentişti de marcă ai clujului, cu studii superioare de 
specialitate.  

 

In cadrul Universităţii funcţionează clubul studenţesc în care organizaţiile studenţeşti legal constituie şi ariile de studiu 
cu preocupări legate de viaţa comunitară studenţească şi desfăşoară activităţi artistice, 
muzică uşoară şi populară, muzică folk, jaz, organizează balurile bobocilor, cercul 
fotoamator, clubul Ikebana, ş.a., Clubul universitar funcţionează în campusul Agronomia din 
str. Moţilor 74-76.  

 

Studenţii pot practica jocuri de echipă şi alte activităţi sportive în baza sportivă şi sala de 
sport dotată cu aparatură de întreţinere fizică. 
Aici se pot pregăti pentru manifestări sportive la nivel naţional-Agronomiada şi îşi pot 
petrece timpul liber în mod recreativ.  

 
Cu o capacitate de 180 locuri PUB-ul "Agronomia", unicul pub studenţesc din Cluj-Napoca, 
este dedicat exclusiv studenţilor şi profesorilor din universităţile clujene. 

Pub-ul sitaut pe Str. Motilor nr 74, doreşte să ofere atât profesorilor cât şi studenţilor o 
posibilitate de relaxare şi de a fi împreună. 


