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The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Cluj-Napoca is, nowadays, one of the
most prestigious universities of Life Sciences in Romania, claiming advanced research, beside education, as
main priorities. Shortly, the evolution of the university history of 145 years is presented, as well details about
the recent celebration of this anniversary, honoured by many academia and political personalities. As a
recognition of the multiple collaborations with foreign and national personalities which contributed to the
progress of this university, until now, 66 titles of Doctor or Profesor Honoris Causa were awarded, including the
last one, for the former student, now Prime Minister of Romania, Dacian Cioloş, who is promoting the
recognition of Romanian scientific values in Life Sciences.
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca este una dintre cele mai
prestigioase universități axate pe cercetare avansată
şi educaţie în științele vieții, nu numai din România,
dar şi în zona Central-Est-Europeană şi regiunea
Dunării.
Scurt istoric
Universitatea clujeană este continuatoarea
prestigioasei şcoli superioare de agricultură, fondată
în noiembrie 1869, ca ”Institut de Studii Agronomice
Cluj-Mănăştur”, ridicat în anul 1906 la rangul de
„Academie de Agricultură Cluj” [1]. Dacă, iniţial,
Şcoala agronomică clujeană a funcţionat cu o singură
secţie de agricultură, având durata studiilor de trei
ani, după anul 1918, odată cu împlinirea statului
naţional unitar, ea a parcurs un drum ascendent, prin
efortul şi competenţa generaţiilor de profesori şi
discipoli fideli idealurilor naţionale. Din anul 1921,
programul de studii agronomice a constat din trei ani
de studii teoretice şi un an de stagiu de practică, în
ferme de stat sau private, iar absolvenţii au primit
diploma de "inginer agronom". Prin reorganizarea şi
modernizarea învăţământului agronomic superior din

anul 1929, agronomia clujeană este redefinită ca
"Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj".
Între anii 1940-1945, ca urmare a Dictatului de la
Viena, cadrele didactice şi studenţii s-au refugiat la
Timişoara și au format "Facultatea de Agronomie
Cluj - Timişoara". După terminarea războiului,
cadrele didactice revin la Cluj și funcţionează sub
denumirea de "Institutul Agronomic Cluj". Inițial,
Institutul a avut o singură facultate, cea de
Agricultură, la care s-a adăugat în anul 1959, secţia
de Zootehnie, în anul 1962, Facultatea de Medicină
Veterinară, iar în anul 1977, secţia de Horticultură. În
perioada 1978-1988, ”Institutul Agronomic Cluj” a
inclus două facultăţi, cea de Agricultură şi
Horticultură şi Facultatea de Zootehnie şi Medicină
Veterinară. Din anul 1990, Institutul Agronomic s-a
reorganizat în patru facultăţi (Agricultură,
Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Medicină
Veterinară) cu programe de licenţă de 5 ani (BSc). La
acestea s-au adăugat specializările noi de tip colegiu
(3 ani), masteratul de 1-2 ani (MSc), doctoratul de 34 ani (PhD), dar și noile sisteme de învăţământ la
distanţă (ID) sau cu frecvenţă redusă (FR). Institutul
Agronomic îşi schimbă în anul 1991 denumirea în
„Universitatea de Ştiinţe Agricole”, iar din anul
1995, funcționează sub denumirea actuală
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„Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca”. Programele de învăţământ
au fost adaptate sistemului european Bologna, iar
creditele ETCS s-au aplicat din anul 1998. Din anul
2000,Universitatea face parte din Uniunea
Universităților
Clujene
și
din
Consorţiul
Universităților de Științele Vieții din România.
Evoluţia Universităţii
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca a avut o evoluţie
ascendentă, spectaculoasă, mai ales în ultimii 10 de
ani, după schimbarea misiunii și strategiei sale,
orientată spre internaționalizare și cercetare avansată.
USAMV Cluj-Napoca și-a reorientat studiile spre
domeniul științelor vieții, oferite și studenților străini
în limbile engleză și franceză. Universitatea a devenit
membru al Asociaţiei Universităţilor Europene
(EUA), a Asociaţiei Universităților Europene de
Științele Vieții (ICA), a Reţelei Regionale ICA
pentru Europa Centrală şi de Est (CASEE), a
Confederaţiei Globale pentru Educaţie şi Cercetare în
Agricultură (GCHERA), a Agenţiei Universitare de
Francofonie (AUF), a Conferinței Rectorilor
Danubieni (DRC), fiind un partener activ în
programele din Strategia Europeană a Dunării.
Aceste noi relații internaționale au permis parafarea
de noi acorduri de colaborare cu universități de
prestigiu și reputate institute de cercetare, din peste
40 de țări.
USAMV Cluj-Napoca a fost acreditată și
reacreditată ARACIS, cu cel mai înalt grad de
încredere și a fost evaluată de două ori de către
Asociația Universităților Europene (2003, 2013) fiind
considerată o ”universitate de succes”. Acest verdict
a fost confirmat în anul 2011, prin clasificarea sa în
topul celor mai performante 12 universități românești
de educaţie şi cercetare avansată. Din anul 2013,
universitatea beneficiază de o nouă facultate, cea de
Știința și Tehnologia Alimentului, care implică noi
domenii performante de studiu și cercetare.
Studenții din USAMV Cluj-Napoca beneficiază,
în prezent, de facilități moderne pentru procesul de
învățământ, cercetare științifică şi practică tehnologică,
iar formarea lor teoretică și practică se desfășoară la
standarde europene, ea fiind apreciată de cei peste
6.800 studenți români și străini.
Activitatea de cercetare, definită ca prioritară, se
desfășoară într-o infrastructură reorganizată în
institute de cercetare proprii, centre de cercetare și
laboratoare specializate. Ele sunt orientate spre o
tematică în acord cu specializările acreditate, dar și
cu prioritățile naționale și internaţionale, în special cu

cele din Programul cadru european Orizont 2020 şi a
Parteneriatului European pentru Inovare. Prin
rezultatele cercetărilor din ultimii ani, USAMV ClujNapoca se situează pe o poziție onorabilă atât ca
număr de proiecte contractate, dar și ca număr de
brevete de invenție, soiuri noi și mai ales număr de
articole apărute în reviste ISI.
Imaginea universității s-a îmbunătăţit permanent,
datorită proiectelor de colaborare științifică și
educațională, stimulând schimburile internaţionale
de cadre didactice și studenți. Peste 200 de cadre
didactice, cercetători și studenți din străinătate
vizitează universitatea noastră în fiecare an,
echilibrând numărul celor peste 300 studenți ai
USAMV, care beneficiază de burse Erasmus, Marie
Curie, granturi Leonardo sau alte mobilități
europene. Menționăm că o parte semnificativă a
personalului academic și a studenților noștri au fost
beneficiarii atât ai unor burse de cercetare la
universități reputate din Uniunea Europeană (UE),
cât şi a unor finanțări din resursele proprii ale
instituției noastre. USAMV oferă, anual, granturi
pentru tinerii cercetători și găzduiește, în fiecare an,
un simpozion internațional care atrage peste 600 de
participanți. Actualmente, sunt în derulare proiecte
de cercetare și infrastructură în valoare de peste 20 de
milioane de euro, iar cadrele didactice, cercetătorii și
studenții sunt implicați în peste 200 de proiecte de
cercetare, naționale și internaționale. Infrastructura
de cercetare are dotări competitive la nivel
internaţional și este organizată în două institute de
cercetare, 12 centre de cercetare și 23 de laboratoare
de cercetare, care furnizează și importante servicii de
consultanţă şi transfer tehnologic.
Cercetarea și inovarea constituie priorități și în
Planul strategic de dezvoltare a universității până în
anul 2020.Aceste activități au permis universității
reducerea contribuției alocațiilor Ministerului Educației
sub 50% din bugetul anual al instituției. Strategia de
viitor a universităţii este una sustenabilă, bazată pe o
cercetarea avansată și transfer tehnologic, pe relaţii
internaţionale extinse, pe modernizarea permanentă a
procesului de învăţământ, pe o cercetare aplicată în
acord cu cerințele mediului economic și pe
contribuții concrete la dezvoltarea învățământului și
agriculturii româneşti, în concordanţă cu standardele
Uniunii Europene.
Aniversarea a 145 de ani
Momentul aniversar a fost onorat de participarea
a numeroase personalități din partea Președinției
țării, a Guvernului României (miniștrii, secretari de
stat, directori), a autorităților locale (prefectura,

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la aniversarea a 145 de ani de existenţă

primăria, consiliul local), academicieni (membrii ai
Academiei Române, ai Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice), rectori ai Uniunii Universităților
Clujene și a celei de Științele Vieții, cercetători,
studenți și cadre didactice din țară și străinătate. Cu
ocazia numeroaselor alocuțiuni, Universitatea a fost
onorată cu diplome, medalii si plachete aniversare.
La sărbătorirea aniversării, Mitropolitul Clujului,
Sălajului si Maramureșului, Înaltpreasfințitul Andrei,
a oferit rectorului USAMV Doru Pamfil, ”Crucea
Transilvană” pentru întreaga sa activitate și a
binecuvântat noile investiții.

Alocuțiuni aniversare.

Profesor Honoris Causa Dacian Cioloș.

O expoziție cu imagini din istoria universității a
fost lansată cu ocazia inaugurării noii Biblioteci
Centrale a universității. Situată într-o clădire
modernă, cu 6 nivele și peste 8.000 mp, biblioteca a
fost dotată cu facilităţi, pentru studenți și cadre
didactice, la cele mai înalte standarde. Ea
incorporează un amfiteatru de 180 locuri și va găzdui
Editura și tipografia „AcademicPres”, precum și
Arhiva universității. Dacă în anul 1872, la înființarea
bibliotecii, era consemnată existenţa a 881 de
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volume, în prezent, ea are peste 170.000 volume și
un fond documentar bogat de cărți electronice,
publicaţii seriale, CD-uri şi DVD-uri, gestionate cu
sistemul integrat de automatizare pentru biblioteci
“Liberty 3”. Biblioteca dispune de un site activ ce
asigură o informare online a cititorilor, precum și
accesarea colecţiilor de enciclopedii, cărţi şi baze de
date, care sunt disponibile prin proiectul naţional
ANELIS.
Cu ocazia aniversării, au fost inaugurate și noile
spații ale Facultății de Medicină Veterinară, dedicate
studenților străini de la secţiile franceză și engleză,
precum și noile dotări ale Spitalului de urgenţă și a
biobazei, complet refăcută și modernizată.
Cu prilejul celebrării celor 145 de ani de
existență, în 15 octombrie 2015, unul dintre cei mai
prestigioși absolvenți ai universității, comisarul
european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din
perioada anilor 2007-2014, domnul Dacian Cioloș, în
prezent prim-ministru al Romaniei, a primit titlul
onorific de Profesor Honoris Causa. Meritele
acestuia au fost subliniate în Laudatio, prezentat de
rectorul universităţii, iar în discursul de acceptare a
acestui titlu, domnul Dacian Cioloș a mulțumit
întregii comunități academice și a făcut o prezentare
a priorităţilor Politicii Agricole Comune, insistând
asupra integrării principiilor de sustenabilitate în
acordarea subvenţiilor agricole din partea UE.
Reforma Cioloș rămâne în istorie prin redirecționarea
alocărilor bugetare a UE pentru dezvoltarea rurală, în
contextul schimbărilor climatice şi protecția
biodiversității, către cercetare, inovare şi transfer
tehnologic.
Cartea de onoare a universităţii, cu o vechime de
peste 100 de ani și care conține impresiile şi
semnăturile multor personalități, care au vizitat
universitatea sau cărora li s-a conferit titlul de Doctor
sau Profesor Honoris Causa (66 titulari), a primit pe
ultima sa pagină și semnătura aceluia în care ne
punem, azi, speranța în edificarea unei Românii sub
auspiciile profesionalismului şi a valorii.
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