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Cuvântul Rectorului Universităţii de Ştiinţe Agricole  
şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca  

la aniversarea a 35 de învăţământ horticol superior la Cluj-Napoca  
 

    Pentru o universitate care a sărbătorit deja 140 de ani de existenţă, o nouă 
aniversare de 35 de ani de la înfiinţarea unei facultăţi, cea de Horticultură, ar putea fi 
considerată ca fiind mai puţin importantă. Cu toate acestea evenimentul merită celebrat 
şi onorat cum se cuvine, deoarece evoluţia acestei “tinere” facultăţi este reprezentativă 
pentru evoluţia de ansamblu a universităţii noastre în ultimele decenii. 

Tradiţia învăţământului horticol dăinuie în studiile învăţământului superior 
agricol clujean încă de la înfiinţarea universităţii în 1869, chiar dacă el nu se regăseşte 
sub forma actuală a unei facultăţi. Este suficient să amintim că în imaginile Clujului 
din acea vreme, străvechea cetate apare înconjurată de dealuri de viţă de vie şi pomi 
fructiferi. Această îndeletnicire străveche a ajuns acum 35 de ani la maturitatea care 
să-i permită şi abordarea studiilor horticole la nivel de învăţământ superior, fiind 
înfiinţate primele studii universitare de horticultură în Transilvania. 

Dacă la început destinele au făcut ca Horticultura să se dezvolte alături de 
domeniul de Agronomie, asemeni altor viitoare facultăţi, după 1990 ea şi-a regăsit 
drumul propriu şi s-a desăvârşit ca Facultate de Horticultură. Ea a abordat pe parcurs şi 
alte domenii complementare, ca cel economic, silvic, cadastru agricol sau peisagistică, 
iar după 22 de ani, de la cea mai mică facultate, Horticultura clujeană a ajuns să 
şcolarizeze cei mai mulţi studenţi din universitate, aproape 2500 de studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi. 

Este de remarcat nu numai creşterea numărului de studenţi, diversificarea 
programelor de studii la toate cele trei cicluri Bologna, dezvoltarea impetuoasă a bazei 
materiale, dar şi calitatea cadrelor didactice care au înţeles că educarea studenţilor 
trebuie făcută în paralel cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi cea de inovare. Stau 
mărturie numeroasele contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, sutele de 
publicaţii ştiinţifice, zecile de soiuri şi invenţii,  medaliile primite şi satisfacţia 
mediului economic faţă de absolvenţii clujeni cu diplomă de Horticultură. 

Doresc să felicit pe toţi colegii de la Facultatea de Horticultură pentru succesul 
lor de până acum, să le doresc succes în continuare, mai ales că această aniversare este 
într-un fel sărbătorită şi cu realizarea celei mai mari investiţii din România în 
domeniul horticol: Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei. Acest 
nou obiectiv va avea darul să asigure facultăţii o evoluţie ascendentă şi pe viitor, în 
spiritul dezvoltării acestei universităţi de cercetare avansată şi învăţământ, clasificată 
în topul celor mai bune universităţi din România, inclusiv pe baza rezultatelor 
meritorii obţinute de către Facultatea de Horticultură. 

 
Cluj-Napoca, 29 noiembrie 2012 

 
RECTOR, 

Prof.dr. Doru PAMFIL 



 
“… Dragi studenţi, folosiţi-vă timpul pentru a învăţa, a vă distra, a vă face 

prieteni, şi încercaţi să căutaţi excelenţa în tot ceea ce faceţi! Dacă o veţi găsi, veţi fi 
mândri că aţi absolvit universitatea noastră, dacă nu, mai aveţi timp să o căutaţi tot 
restul vieţii. Sunteţi tineri şi mai aveţi multe de învăţat. Important este să nu rataţi 
ocazia de a simţi, măcar o dată, plăcerea de a fi printre cei mai buni. Şi mă bucur că 
doriţi să identificaţi între studenţii noştri astfel de exemple, pentru că avem nevoie de 
modele de urmat, iar studenţii trebuie să înţeleagă sensul devizei universităţii noastre: 
„Să fim cei mai buni!”. Aş completa doar: „şi azi, şi mâine”…” (Newsletter USAMV, 
11 septembrie 2011). 

 

 
 

Doru PAMFIL 
Rector, USAMV Cluj-Napoca 

Doctor Honoris Causa, Membru al Academiei Române 
 

“... Dragi studenţi, valorificaţi din plin timpul pe care îl aveţi la dispoziţie, 
studenţia este cea mai frumoasă perioadă din viaţă. Trebuie să vă ştiţi organiza, astfel 
încât să vă faceţi timp atât pentru a vă îndeplini atribuţiile profesionale, care se referă 
la studiu, o bună pregătire şi formare profesională şi intelectuală, cât şi timpul liber 
necesar pentru odihnă, relaxare, distracţie, prieteni. De asemenea, valorificaţi şi 
posibilităţile culturale pe care vi le oferă Clujul universitar (teatru, operă, spectacole, 
biblioteci, muzee etc.). Clujul trebuie să rămână, la fel ca anii de studenţie, o amintire 
aparte, unică, indiferent unde vă va purta destinul şi viaţa... Dar în afară de “dorul de 
Cluj (...)”, aş dori ca studenţii noştri să poarte şi dorul facultăţii, şi după absolvire să 
fie mândri că au fost studenţii Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca!” 
(Newsletter USAMV, 8 martie 2009). 

 

 
 

Radu E. SESTRAŞ 
Decan, Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca 



 
“…Dragi studenţi, mai mult decât oricând, agricultura secolului 21 este bazată 

pe cunoaştere. Dar ea trebuie să fie strâns legată de natură, de resursele naturale, şi 
trebuie să găsească răspunsurile la cele mai mari provocări cu care se confruntă 
omenirea: securitatea alimentară şi schimbările climatice. Sunteţi într-o facultate în 
care vă puteţi forma această cunoaştere. Schimbarea în bine a României va depinde, 
în curând, de contribuţia voastră, de modul în care veţi aduce valoare agriculturii şi 
de a găsi răspunsuri. Fiţi pregătiţi pentru acest moment, credeţi în voi înşivă, uitaţi-vă 
în jur, nu vă fie teamă că veţi face greşeli şi, vă rog, urmaţi-vă visurile!... ” (Mesaj 
transmis cu ocazia sărbătoririi a 35 de ani de învăţământ horticol clujean, Facultatea de 
Horticultură din Cluj-Napoca, 29 noiembrie 2012). 

 

 
 

Dacian CIOLOŞ 
Comisar european pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

Absolvent al Facultăţii de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca 
 

“…Dear students, keep up your studies and enthusiasm for agricultural 
science. You represent the future. Romania and its citizens are depending upon you. 
Your enthusiasm, spirit, and new knowledge are keys to a prosperous future…” (Mesaj 
transmis cu ocazia sărbătoririi a 35 de ani de învăţământ horticol clujean, Facultatea de 
Horticultură din Cluj-Napoca, 29 noiembrie 2012). 

 

  
 

Jules JANICK 
James Troop Distinguished Professor of Horticulture 

Purdue University, West Lafayette Indiana, USA 
Doctor Honoris Causa, USAMV Cluj-Napoca 



ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR HORTICOL CLUJEAN - LA 
SĂRBĂTORIREA A 35 DE ANI 

 
Învăţământul horticol, parte componentă a şcolii  

universitare clujene 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV 

Cluj-Napoca) este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, 
fondată în octombrie 1869, sub numele de “Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-
Mănăştur”.  

De-a lungul a peste 140 de ani, învăţământul superior agricol clujean s-a afirmat 
ca unul dintre cele mai performante din România, atât în domeniul educaţiei, cât şi al 
cercetării ştiinţifice. În acest timp, “Agronomia” clujeană a beneficiat de aportul unor 
personalităţi de primă mărime ale învăţământului şi ştiinţei din ţara noastră, iar 
absolvenţii universităţii s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, atât în 
producţie, cât şi în cercetare, în ţară sau peste hotare. 

În concordanţă cu istoria universităţii, începuturile învăţământului superior 
horticol clujean au coincis cu înfiinţarea Institutului de Învăţământ Agronomic, în 
1869, iar ulterior evoluţia acestuia a urmat evoluţia universităţii.  

În anul 1906, Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur a fost ridicat 
la rang de academie, purtând numele de “Academia de Agricultură Cluj”. Din anul 
1929 agronomia clujeană a funcţionat cu denumirea de “Academia de Înalte Studii 
Agronomice Cluj”, iar din 1948 cu denumirea de “Institutul Agronomic Cluj”; iniţial, 
acesta a avut o singură facultate, Facultatea de Agricultură. În anul 1959 s-a înfiinţat 
Secţia de Zootehnie (ulterior devenind facultate), iar în anul 1962 Facultatea de 
Medicină Veterinară. 

Cererea crescândă de specialişti horticultori pentru Transilvania şi faptul că la 
Institutul Agronomic din Cluj existau toate condiţiile pentru pregătirea acestora au 
făcut ca, în anul 1977, Ministerul Învăţământului să aprobe crearea Secţiei de 
Horticultură din cadrul Facultăţii de Agricultură din Cluj-Napoca. 

În 1990, pe baza ordinului MIS 7751/27.04.1990, Secţia de Horticultură a fost 
transformată în Facultatea de Horticultură, aceasta fiind în momentul de faţă una dintre 
cele cinci facultăţi din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, alături de facultăţile de: Agricultură; Zootehnie şi Biotehnologii; Medicină 
Veterinară; Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor (ultima, înfiinţată în anul 2012). 

Prin activitatea didactică din Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca se 
urmăreşte formarea viitorilor specialişti - ingineri - prin specializările de licenţă: 
Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, Inginerie economică în agricultură, Inginerie şi 
management în alimentaţie publică şi agroturism, Inginerie şi management în industria 
turismului, Măsurători terestre şi cadastru, precum şi desăvârşirea pregătirii acestora 
prin programele de masterat şi doctorat. 

Cercetarea ştiinţifică în domeniile de care aparţin specializările enumerate 
(respectiv Horticultură; Silvicultură; Inginerie şi management; Inginerie geodezică) 
este o parte integrată a educaţiei şi formării profesionale, precum şi mijlocul prin care 
se asigură transferul rezultatelor ştiinţifice în mediul economic şi social. Prin 
promovarea cercetării ştiinţifice ca o componentă esenţială a procesului de cunoaştere, 



facultatea aderă la misiunea USAMV Cluj-Napoca, cu atât mai mult cu cât 
universitatea s-a declarat şi a fost confirmată în urma evaluării şi clasificării 
universităţilor din România, din anul 2011, pe poziţia a 5-a în prima categorie valorică, 
a “universităţilor de cercetare avansată şi educaţie”. 

Deschiderea facultăţii spre toate sectoarele societăţii, în vederea îmbinării 
tradiţiei şi necesităţilor noi şi tot mai exigente ale societăţii este ilustrată de o bogată 
activitate şi implicare în viaţa comunităţii, în activităţi de dezvoltare locală şi 
comunitară, promovarea relaţiilor cu agenţii economici, acorduri, programe de 
dezvoltare şi parteneriate cu organizaţii economice, administrative sau culturale. În 
acest fel, facultatea contribuie la dezvoltarea universităţii ca pol de excelenţă în relaţia 
cu mediul economic şi social, implicarea în inserţia pe piaţa muncii a tinerilor 
absolvenţi şi a persoanelor din medii socio-economice defavorabile sau dezavantajate, 
precum şi în consilierea de carieră. 
 

Scurt istoric, evoluţia facultăţii şi a programelor de studiu 
 

Secţia de Horticultură a luat fiinţă în anul 1977, aceasta devenind ulterior 
Facultatea de Horticultură. O contribuţie notabilă la înfiinţarea Secţiei de Horticultură 
au avut 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 din România. 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 Colegiul de Tehnologia Vinului şi Produselor 
Derivate, la Blaj, care a beneficiat şi 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, care a devenit 
ulterior Inginerie Economică în Agricultură; 

- în anul 2001 s-a înfiinţat specializarea Silvicultură; 
- 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; 
- în anul 2010 s-a înfiinţat specializarea Inginerie şi Management în Industria 

Turismului. 
Din anul universitar 2000-2001 s-a organizat Învăţământul la Distanţă, 

respectiv cu Frecvenţă Redusă, pentru următoarele specializări: Horticultură şi 
Inginerie Economică în Agricultură. 

Conform Legii 288/2004, prin care învăţământul universitar din ţara noastră s-a 
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. 

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 (2008-2012; 2012-), 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 (2008-2012; 2012-). 

În prezent, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca studiază la 
învăţământul de zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă, licenţă, masterat şi doctorat 
aproximativ 2.500 de studenţi. Facultatea dispune de o bază tehnico-didactică şi de 
cercetare modernă, de cadre didactice de specialitate, titulare şi asociate, care formează 
un corp academic recunoscut în ţară şi străinătate. 
 

CONDUCEREA FACULTĂŢII 
 

Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca are în componenţă patru 
departamente:  I - Horticultură şi peisagistică; II - Silvicultură; III - Ştiinţe economice; 
IV - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte. 

Facultatea este condusă de Consiliul Profesoral, alcătuit din 20 de membri, 
prezidat de decan. Facultatea se integrează armonios, dar în acelaşi timp se distinge şi 
se evidenţiază în universitate, având şi o reprezentare consistentă (şapte cadre 
didactice şi trei studenţi), membri în Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 

Rectorul universităţii, prof. dr. Doru PAMFIL, este cadru didactic al Facultăţii de 
Horticultură, iar conf. dr. Ioana POP este prorector cu asigurarea calităţii şi resursa umană. 

 
 

Rector 
      Prof. dr. Doru PAMFIL 
      Tel: (+40) 264 596 384 / 102, 119 
      rector@usamvcluj.ro   

 

Prorector 
      Conf. dr. Ioana POP 
      Tel: (+ 40) 264 596 384 / 285  
      popioana@usamvcluj.ro 

 
 Biroul Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură 

mandatul 2012-2016 (conducerea executivă) 
 

Decan  
      Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 
      Phone: (+40) 264 596 384 / 176       
      rsestras@usamvcluj.ro 
 

Prodecan ştiinţific  
      Lector dr. Mugurel I. JITEA 
      Tel: (+40) 264 596 384 / 281      
      mjitea@usamvcluj.ro  

Prodecan academic  
      Prof. dr. Viorel MITRE 
      Tel: (+40) 264 596 384 / 379 
      viorel.mitre@usamvcluj.ro 

Prodecan administrativ  
      Şef lucr. dr. Adrian ZAHARIA 
      Tel: (+40) 264 596 384 / 379 
      adrian.zaharia@usamvcluj.ro  

 

Secretar şef: ing. Felicia JUGASTRU 
Facultatea de Horticultură 

Tel: (+ 40) 264 596 384 interior 117; Fax: (+ 40) 264 593 792 
secretariat.horticultura@usamvcluj.ro 



 
 

Consiliul Profesoral al Facultăţii de Horticultură, mandatul 2012-2016 
 

Numele şi prenumele Funcţia/Poziţia 

Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ  Decan 
Prof. dr. Viorel MITRE   Prodecan academic 
Lector dr. Ionel Mugurel JITEA  Prodecan ştiinţific 
Şef lucr. dr. Adrian ZAHARIA  Prodecan administrativ 
Prof. dr. Dănuţ MĂNIUŢIU  Director Departament I 
Conf. dr. Liviu HOLONEC  Director Departament II 
Conf. dr. Felix ARION   Director Departament III 
Prof. dr. Mircea Ortelecan   Director Departament IV 
Prof. dr. Maria CANTOR   Departament I 
Şef lucr. dr. Claudiu BUNEA Departament I 
Conf. dr. Ioan TĂUT   Departament II 
Lector dr. Ileana ANDREICA  Departament III 
Lector dr. Marioara ILEA Departament III 
Prof. dr. Marcel DÎRJA   Departament IV 
Prof. dr. Horia CRIVEANU Departament IV 
Tudor SĂLĂGEAN   Doctorand, an II, reprezentant FAS 
Petruţa Elvira OLTEAN   Student, an III MTC 
Sebastian ZAHARIA  Student, an IV MTC 
Georgeta Liana CORDOŞ   Student, an II Master Agribusiness 
Andreea Flavia TRIPON   Doctorand, an II 

 
Biroul lărgit al Consiliului Facultăţii include, pe lângă conducerea executivă, 

directorii de departament, reprezentantul studenţilor, reprezentantul sindicatului pe 
facultate şi secretarul şef pe facultate.  

Consiliul Facultăţii organizează şi conduce întreaga activitate din cadrul 
facultăţii, desfăşurându-şi activitatea pe baza “Regulamentului de funcţionare al 
Consiliului Facultăţii de Horticultură” (publicat pe pagina de internet a facultăţii, la 
adresa  http://horticultura.usamvcluj.ro), adoptat în concordanţă cu legislaţia în vigoare 
şi Carta USAMV. Regulamentul a fost supus dezbaterii publice în cadrul facultăţii şi 
aprobat de Consiliul Facultăţii, devenind funcţional din data de 13 martie 2012. 
 La nivelul departamentelor funcţionează consilii alcătuite din şapte membri, 
conduse de către directorii de departament. 
 



Structura Consiliilor pe departamente – Facultatea de Horticultură, 
2012-2016 

 
Departamentul   

I 
Horticultură  
şi Peisagistică 

II 
Silvicultură 

III 
Ştiinţe 

economice 

IV 
Măsurători terestre 
şi ştiinţe exacte 

Director de departament 
Prof. dr. 

Dănuţ MĂNIUŢIU 
Conf. dr. 

Liviu HOLONEC 
Conf. dr. 

Felix ARION 
Prof. dr. Mircea 
ORTELECAN 

Director adjunct 
Conf. dr. 

Rodica SIMA 
Conf. dr. 

Ioan TĂUT 
Lector dr. 

Marioara ILEA 
Prof. dr. 

Horia CRIVEANU 
Consilier academic 

Conf. dr. 
Mirela CORDEA 

Conf. dr. 
Elvira OROIAN 

Lector dr. 
Cristina POCOL 

Conf. dr. 
Ioana POP 

Cancelar ştiinţific 
Şef lucr. dr.  

Anca BABEŞ 
Prof. dr. 

Rodica STAN 
Lector dr. 

Diana DUMITRAŞ 
Prof. dr. 

Marcel DÎRJA 
Consilier în relaţiile cu studenţii 

Şef lucr. dr. 
Adrian ZAHARIA 

Şef lucr. dr. 
Ilie COVRIG 

Conf. dr. 
Cristian MERCE 

Lector dr. 
Rodica SOBOLU 

Administrator departament 
Conf. dr. 

Vasile LAZĂR 
Şef lucr. dr. 

Horia I. VLASIN 
Lector dr. 

Alexandru TODEA 
Conf. dr. 

Nicolae POP 
Expert financiar 

Şef lucr. dr. 
Rodica POP 

Şef lucr. dr. 
Vasile ŞIMONCA 

Lector dr. 
Ileana ANDREICA 

Conf. dr. 
Florica MATEI 

 
 Cadrele didactice alese în Senatul Universităţii pentru mandatul 2012-2016, pe 
departamente, sunt următoarele: 
 

Departamentul 
I II III IV 

Conf. dr. 
Rodica SIMA 

Conf. dr. 
Ioan TĂUT 

Lector dr. 
Alexandru TODEA 

Prof. dr. 
Ana CIOTLĂUŞ 

Conf. dr. 
Mirela CORDEA  Lector dr. 

Marioara ILEA 
Conf. dr. 

Florica MATEI 
 
 

PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTĂŢII 
 

Licenţă, masterat, doctorat 
 

Dacă până în anul 1990 în cadrul facultăţii funcţiona doar specializarea de 
Horticultură, în anii care au urmat dezvoltarea Facultăţii de Horticultură a fost cu 
adevărat spectaculoasă. Astfel, pe lângă specializarea iniţială (Horticultură), au luat 



naştere noi specializări, atât la învăţământul de scurtă durată (colegiile horticole, 
colegiul de cadastru, care a funcţionat în Cluj-Napoca şi Sibiu, toate cu durata 
studiilor de trei ani), cât şi la cel de lungă durată (licenţă, toate cu durata studiilor 
de cinci ani): Managementul Dezvoltării şi Amenajării Rurale, în 1997, ulterior 
Inginerie Economică în Agricultură; Silvicultura, în 2001; Peisagistica, Inginerie şi 
Management Agroturistic, ambele în 2002, Inginerie şi management în industria 
turismului, în 2010. În afara învăţământului la zi, s-a derulat şi învăţământul la 
distanţă şi cu frecvenţă redusă, funcţionând următoarele specializări: Horticultură 
(6 ani), Inginerie Economică în Agricultură (6 ani), Cadastru Agricol (4 ani). 

După semnarea Declaraţiei de la Bologna (1999), Facultatea de Horticultură 
din Cluj-Napoca a parcurs procesul de restructurare caracteristic învăţământului 
superior din România. Reformele au fost marcate prin schimbări de legislaţie şi 
reconsiderare a principiilor de bază ale procesului educaţional, de recunoaştere a 
diplomelor, fundamentarea sistemului bazat pe cicluri distincte (licenţă, master, 
doctorat), implementarea sistemului de credite (ECTS) etc. Procesul s-a concretizat 
printre altele prin încetarea funcţionării specializărilor la învăţământului superior 
de scurtă durată, reducerea la patru ani a duratei de studiu la specializările de la 
învăţământul de licenţă etc. 

Ca urmare, în prezent, specializările care funcţionează în cadrul Facultăţii 
de Horticultură din Cluj-Napoca sunt următoarele: 
 

Studii universitare de licenţă (învăţământ de zi şi la distanţă – ID, sau  cu 
frecvenţă redusă – FR; 4 ani, diploma de inginer) 

Specializări: 
Horticultură (zi şi ID) 
Peisagistică (zi) 
Inginerie economică în agricultură - IEA (zi şi FR) 
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - IMAPA (zi) 
Inginerie şi management în industria turismului  - IMIT (zi) 
Silvicultură (zi) 
Măsurători terestre şi cadastru - MTC (zi) 

 
Studii universitare de masterat (învăţământ de zi, 2 ani, diploma de master) 
Specializări: 
Managementul producţiei horticole în climat controlat 
Ştiinţe horticole 
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 
Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a  produselor derivate 
Biodiversitate şi bioconservare 
Managementul ecosistemelor forestiere 
Agribusiness 
Economie agroalimentară 

 



 
Programele de studiu (specializările) care funcţionează la învăţământul de licenţă, 

la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, anul universitar 2012/2013 
(durata studiilor patru ani, 240 de credite, diploma de inginer) 

 

Domeniul Specializarea Forma de 
învăţământ 

Anul 
înfiinţării 

Situaţia 
acreditării 

Locuri 
aprobate 
ARACIS 

Horticultură Zi, ID 1977 2009 A(me) 110 Horticultură Peisagistică Zi 2002 2010 A 100 
Silvicultură Silvicultură Zi 2001 2009 A 100 

IEA Zi, FR 1997 2010 A(me) 75 
IMAPA Zi 2002 2010 A 90 Inginerie şi 

Management IMIT Zi 2010 2010 AP 75 
Geodezie  MTC Zi 2005 2012 A 80 

 A-“Acreditat”; AP-“Autorizare provizorie”; A(me)- “Menţinerea acreditării” 
 

Programele de studiu (specializările) funcţionale la învăţământul de licenţă ID/FR, 
la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca 

(durata studiilor patru ani, 240 de credite, diploma de inginer) 
 

Domeniul Specializarea Forma de 
învăţământ 

Anul 
înfiinţării Situaţia acreditării 

Locuri 
aprobate 
ARACIS 

Horticultură Horticultură* ID 1977 2009/2010* A/AP* 50/25* 
Inginerie şi 
Management IEA FR 2001 2009 A 50 

 *Programul funcţionează şi la Viterbo, Italia. 
 

Programele de studiu (specializările) funcţionale la învăţământul de tip master,  
la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca 

(durata studiilor doi ani, 120 de credite, diploma de master) 
 

Domeniul Specializarea Forma 
înv. 

Anul 
acreditării 

Nr. 
locuri 

Managementul producţiei horticole în 
climat controlat Zi/FR 2011 25/ 

(FR-15)
Ştiinţe horticole Zi 2011 25 
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea 
spaţiilor verzi Zi 2011 25 

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Zi 2009 25 
Tehnologia producerii şi valorificării 
vinurilor speciale şi a produselor derivate Zi 2009 25 

Horticultură 

Biodiversitate şi bioconservare Zi 2009 40 
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Zi 2011 50 

Agribusiness (engleză) Zi 2010 25 Inginerie şi 
Management Economie agroalimentară Zi 2007 25 



Studii universitare de doctorat  
  

Învăţământul de tip doctorat este asigurat prin conducătorii de doctorat din 
cadrul Facultăţii de Horticultură în domeniul fundamental Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
domeniile Horticultură şi Agricultură. La finele stagiului doctoral (care are durata de 
trei ani), susţinerea publică a tezei şi validarea acesteia, se atribuie titlul de doctor (în 
Horticultură sau în Agricultură). 

 
Conducătorii de doctorat, domeniile şi specializările de doctorat,  

la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca 
 

Domeniul Specializarea Conducător de doctorat 
Prof. dr. Doru PAMFIL Genetică şi ameliorarea 

plantelor Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ 
Prof. dr. Dănuţ MĂNIUŢIU 
Prof. dr. Alexandru-Silviu APAHIDEAN Legumicultură 
Prof. dr. Maria APAHIDEAN 

Pomicultură Prof. dr. Viorel MITRE 
Viticultură Prof. dr. Nastasia POP 

Horticultură 

Floricultură şi arboricultură 
ornamentală Prof. dr. Maria CANTOR 

Management şi marketing în 
agricultură Prof. dr. Sabina FUNAR 

Prof. dr. Emil LUCA Exploatarea sistemelor de 
îmbunătăţiri funciare şi 

irigarea culturilor Prof. dr. Ana CIOTLĂUŞ 
Îmbunătăţiri funciare Prof. dr. Marcel DÎRJA 

Agricultură 

Biofizică Prof. dr. Horea-Radu CRIVEANU 
 

Dezvoltarea programelor de studii şi îmbunătăţirea  
procesului de învăţământ şi cercetare 

 
De la înfiinţarea Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, contribuţia şi 

aportul cadrelor didactice, studenţilor şi a structurilor de conducere la dezvoltarea 
activităţilor didactice şi de cercetare, incluzând planurile manageriale şi strategiile de 
dezvoltare adoptate de consiliul profesoral, au fost benefice pentru evoluţia facultăţii. 
În mod sintetic, în ultimii ani, acestea s-au concretizat prin: 

- Acreditarea tuturor programelor de studiu (licenţă şi master), în conformitate 
cu programul şi calendarele propuse; îmbunătăţirea şi modernizarea planurilor de 
învăţământ şi a programelor analitice. 

- Propunerea şi autorizarea provizorie a unor noi programe de licenţă (ex. 
‘Inginerie şi Management în Industria Turismului’) sau acreditarea unor noi programe 
de master (‘Managementul ecosistemelor forestiere’), respectiv trecerea programelor 
de masterat cu durata studiilor de 1,5 ani la 2 ani. 

- Menţinerea sau creşterea numărului de studenţi la toate programele de studii 
(în cadrul universităţii, facultatea ocupând prima poziţie la acest indicator). 



- Rezultate corespunzătoare în activitatea profesională a studenţilor, inclusiv la 
examenele de finalizare a studiilor şi o bună inserţie pe piaţa muncii. 

- Asigurarea unui management eficient, prin care facultatea a avut, anual, cea 
mai bună situaţie financiară în cadrul universităţii. 

- Structurarea optimă a departamentelor, pe domenii, astfel încât acestea să 
poată gestiona şi dezvolta programele de studii pe care le coordonează.  

- Atragerea şi angajarea, sau promovarea unor cadre didactice valoroase, cu 
experienţă în educaţie şi/sau cercetare, sau cadre didactice tinere, cu afinitate şi 
potenţial pentru cariera didactică şi de cercetare. 

- Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin publicaţii ştiinţifice, şi 
creşterea anuală a indicatorilor de performanţă ştiinţifică reprezentaţi de lucrări BDI şi, 
în special, ISI.  

- Ierarhizarea programelor de studii care funcţionează în cadrul facultăţii 
conform propriilor expectanţe şi autoevaluărilor obiective şi exigente, şi situarea lor pe 
poziţii onorabile în urma evaluării acestora în context naţional (conform art. 193 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 
privind aprobarea ‘Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi 
ierarhizării programelor de studii’). 

 
SPAŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, BAZA MATERIALĂ ŞI PRACTICA 

STUDENŢILOR 
 

Facultatea de Horticultură îşi desfăşoară activitatea în spaţiile facultăţii din 
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, precum 
şi în spaţii folosite în comun cu alte facultăţi (ex. laboratoarele de chimie, fizică, baza 
energetică, sala de sport etc.). 

Baza tehnico-materială a facultăţii este complexă, în concordanţă cu diversitatea 
specializărilor de licenţă, masterat şi doctorat. De asemenea, practica studenţilor de la 
Facultatea de Horticultură are o pondere importantă în activitatea de pregătire 
profesională a studenţilor, desfăşurându-se conform planurilor de învăţământ şi 
programelor analitice de la fiecare specializare. 

În cadrul departamentelor şi disciplinelor de profil, sunt incluse laboratoarele de 
matematică-informatică, fizică şi agrometeorologie, măsurători terestre şi cadastru, 
toate cu dotări complexe şi aparatură modernă şi performantă (Departamentul IV), 
ameliorarea plantelor şi biotehnologii, peisagistică (Departamentul I), câmpurile 
experimental-didactice de legume, flori, plantaţii pomi-viticole, sere, solarii 
(Departamentul I), arboretul din incinta universităţii, ierbare, lemnare, lujerare, colecţii 
de roci si macromonoliţi, trofee de vânat, diapozitive şi fotografii, aparatură de 
specialitate pentru silvicultură, fondul de vânătoare de la Someşul Cald 
(Departamentul II), reţele de calculatoare cu softurile aferente pentru disciplinele 
economice, management, marketing (Departamentul III). Sălile de curs sunt dotate cu 
aparatura necesară pentru proiecţie (videoproiectoare şi ecrane pentru proiecţie), la 
nivelul laboratoarelor existând videoproiectoare, retroproiectoare, aspectomate, 
aparatura video-tv. Laboratoarele facultăţii sunt dotate cu utilităţi si aparatură 
performantă cum sunt diferite aparate topografice (teodolite electro-optice, nivele, 
tahimetre, planimetre electronice etc.), aparate de observaţie macro- şi microscopică, 
aparatură electronică pentru măsurători meteorologice (anemometru, psihrometru,  



termohigrograf, spectrofotometru etc.), staţia meteorologică, aparatura pentru 
măsurători dendrometrice, aparatură pentru analize ADN şi markare moleculară, reţele 
de calculatoare, scanere, imprimante etc. 

Practica studenţilor se desfăşoară în universitate şi în unităţi de cercetare sau 
producţie, respectiv la diferite societăţi comerciale sau agenţi economici, pe baza unor 
convenţii bilaterale în care sunt precizate obligaţiile părţilor. 
 Facultatea are protocoale de colaborare cu toate unităţile de cercetare din zonă, 
precum şi cu diferiţi agenţi economici, ferme, direcţii silvice din Transilvania şi ocoale 
silvice private, firme private din domeniul alimentaţiei publice şi agroturismului, bănci 
etc.: Banca BCR, Banca BRD, Banca Transilvania, Direcţia Silvică Cluj-Napoca, 
Direcţiile Silvice din Transilvania, Ferma Legumicolă Peteanu, Ferma Legumicolă 
Someşeni, Ferma Pomicolă Călacea, Grădina Botanică Cluj-Napoca, Grădina Botanică 
Jibou, ICAS Cluj-Napoca, ICAS Simeria, Agro Transilvania, Ocolul Silvic Privat 
Mărgău, Ocolul Silvic Privat Valea Ierii, OCPI Cluj-Napoca, RADP Baia-Mare, 
RADP Cluj-Napoca, SC Agroindustriala Cluj SA, SC Jidvei, SC Agroindustriala 
Reghin SA, SC Europlant Bonţida SA, SC Napolact SA, SC Oncos SA, SC Pombis 
SA Bistriţa, SC Sălaj Plant SA, SCDP Bistriţa, SCDP Cluj-Napoca, SCDVV Blaj, 
SDE Cluj-Napoca, UBB Cluj-Napoca - Parcul Babeş, Parcul Dendrologic Arcalia etc. 
În universitate, practica studenţilor se desfăşoară şi în incintă, parc, grădina botanică, 
sere, solarii, laboratoare, câmpuri experimentale, plantaţii, arboret, administraţie, 
compartimentele economice, cantină etc. 
 

PRINCIPALELE DIRECŢII DE CERCETARE 
 

În cadrul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, obiectivul principal al 
cercetărilor, în care, pe lângă cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii facultăţii, 
sunt implicaţi şi studenţii şi masteranzii, îl constituie promovarea rezultatelor 
cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniile: horticultură (floricultură, 
legumicultură, pomicultură, viticultură) şi peisagistică; silvicultură; inginerie 
economică şi management în agricultură, alimentaţie publică, turism; măsurători 
terestre şi cadastru etc. (http://horticultura.usamvcj.ro/cercetare). 

Direcţiile principale de cercetare sunt în raport cu specializările din cadrul 
facultăţii, printre cele mai importante situându-se: 

- Colectarea, conservarea şi studiul fondului de germoplasmă la diferite specii 
horticole; metode moderne de inducere şi exploatare a variabilităţii naturale şi 
artificiale, aplicate pentru obţinerea unor noi genotipuri la plantele horticole; utilizarea 
biotehnologiilor moderne şi a ingineriei genetice în ameliorarea plantelor şi asigurarea 
resurselor de hrană, respectiv a siguranţei alimentare. 

- Optimizarea şi modernizarea tehnologiilor de cultură la speciile floricole, 
dendrologice, legumicole, pomicole, arbuşti fructiferi şi viţă de vie, în vederea sporirii 
producţiei cantitative şi calitative; importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţia 
omului şi posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii gustative şi valorii nutritive, 
terapeutice, alimentare şi economice a acestora; proiectarea, amenajarea spaţiilor verzi 
şi înfrumuseţarea peisajului. 

- Cercetări privind biodiversitatea şi bioconservarea pădurilor; reconstrucţia 
ecologică a suprafeţelor forestiere afectate de calamităţi şi a terenurilor cu fenomene 
de degradare, în scopul creşterii procentului de împădurire la nivel naţional.  



- Cercetări privind utilitatea, eficienţa şi comportarea lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare în diferite sisteme hidroameliorative; studiul regimului de irigare şi al consumului 
de apă la principalele plante de cultură, în condiţii de câmp şi în spaţii controlate; realizarea 
unor reţele de sprijin necesare ridicărilor topo-cadastrale; metode topografice de urmărire a 
comportării construcţiilor şi terenurilor înconjurătoare; interacţiunea radiaţiei solare cu 
plantele de cultură, influenţa schimbărilor climatice asupra plantelor şi mediului; modelarea 
şi rezolvarea problemelor cu aplicaţii în ştiinţele agricole prin softuri adecvate. 

- Cercetări privind dezvoltarea economico-socială a comunităţilor rurale; 
consultanţa managerială în vederea sporirii eficienţei economice a zonelor rurale; 
analiza impactului social economic şi etnic al politicii agricole comune asupra 
exploataţiilor agricole; monitorizarea pieţei ecologice agro-alimentare; modernizarea 
structurilor agrare; identificarea unor soluţii alternative pentru realizarea de venituri în 
mediul rural; scenarii de recalificare şi reconversie profesională; consultanţă în 
elaborarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare; gestiunea fermei; dezvoltarea 
activităţilor de alimentaţie publică şi agroturism. 

Activitatea ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca s-a 
bucurat întotdeauna de recunoaşterea comunităţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate. 
Rezultatele în domeniu sunt ilustrate de centrele de cercetare, laboratoarele şi 
platformele de cercetare acreditate care funcţionează în facultate, numeroasele proiecte 
de cercetare ale cadrelor didactice şi doctoranzilor, cărţi şi lucrări ştiinţifice elaborate 
de membrii facultăţii, statutul cadrelor didactice de membrii în diferite organizaţii sau 
asociaţii ştiinţifice şi profesionale de prestigiu din ţară şi străinătate etc. 

 
Centre şi laboratoare de cercetare ale Facultăţii de Horticultură (2011) 

 

Nr 
crt. 

CENTRE DE CERCETARE 
Denumire centru Director 

1 Centrul de cercetări horticole al Transilvaniei Prof. dr. Radu SESTRAŞ 
2 Centru de cercetări pentru biotehnologii agricole Prof. dr. Doru PAMFIL 

 

Nr 
crt. 

LABORATOARE DE CERCETARE 
Denumire laborator Director 

1 Genetica şi ameliorarea plantelor horticole şi silvice Prof. dr. Radu SESTRAŞ 

2 
Laborator naţional de referinţă pentru evaluarea 
şi certificarea produselor de origine vegetală care 
conţin organisme modificate genetic 

Prof. dr. Doru PAMFIL 

3 Laborator de cercetare în legumicultură Prof. dr. Silviu APAHIDEAN
4 Laborator de cercetare pentru  biodiversitate Conf. dr. Corina CĂTANĂ 

5 Proiectarea şi amenajarea peisajului utilizând 
concepte sustenabile 

Conf. dr. Adelina 
DUMITRAŞ  

6 Managementul integrat al ecosistemelor forestiere Conf. dr. Liviu HOLONEC 
7 Administrarea afacerilor şi dezvoltare rurală Conf. dr. Felix ARION 

8 Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi 
ştiinţe exacte  Prof. dr. Marcel DÎRJA 

9 Laborator de informatică  Conf. dr. Ioana POP  

10 Laborator de modelare matematică şi implementarea 
fenomenelor din ştiinţele vieţii în sisteme informatice Conf. dr. Florica MATEI  



Finalizarea proiectului prin care facultatea va avea un institut propriu în 2013, 
“Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei” (ICHAT), proiect cu 
fonduri europene, câştigat în competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4, cu o valoare totală 
de 55.131.492 lei (director: prof. dr. Doru PAMFIL), va avea consecinţe extrem de 
benefice pentru dezvoltarea cercetării, la un nivel istoric, fără precedent, pentru facultate. 
Proiectul, de tip construcţie-modernizare-dotare a unui institut de cercetare modern 
(http://horticultura.usamvcj.ro/cercetare/ichat), cu spaţii generoase dedicate principalelor 
domenii horticole, va da posibilitatea nu numai derulării unor cercetări avansate, de nivel 
mondial, ci va asigura şi organizarea de conferinţe, participarea la activităţi si evenimente 
naţionale şi internaţionale pe teme de cercetare. Dotările cu echipamente şi tehnică de 
înaltă clasă vor răspunde standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu, facilitând 
obţinerea unor rezultate de cercetare cu relevanţă internaţională, care să poată fi 
valorificate atât în practică, cât şi în activitatea didactică şi de cercetare, de instruire-
formare a tinerilor (studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi cercetători), 
permiţând formarea de tineri specialişti de înaltă calificare. 

 
REVISTELE FACULTĂŢII ŞI CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII 

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 
 Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca ocupă o poziţie privilegiată prin 
prisma activităţii ştiinţifice şi publicistice, precum şi prin posibilităţile cadrelor 
didactice, studenţilor şi doctoranzilor de-a publica în revistele proprii. De la nivelul 
facultăţii sunt coordonate şi editate reviste consacrate şi recunoscute pe plan naţional şi 
internaţional, incluse în baze de date prestigioase. 

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-
Napoca. Horticulture. Revista a fost cotată în categoria B+ de către CNCSIS şi este inclusă 
în ISI Thomson Reuters Master Journal List şi numeroase baze de date internaţionale. 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. Revista este inclusă în ISI 
Thomson Reuters Master Journal List, Science Citation Index Expanded (Web of Science), 
în domeniul “Plant Sciences” (IF 2011=0,652), şi este una dintre cele 51 de reviste indexate 
de către SciVerse-Scopus (Elsevier), pe plan mondial, în domeniul “Horticulture”. 

Agricultura - Revista de ştiinţă şi practică agricolă. Revista a fost cotată în 
categoria B+ de către CNCSIS şi este indexată în diferite baze de date internaţionale. 

Notulae Scientia Biologicae. Revista este indexată în diferite baze de date 
internaţionale (CAB Abstracts, ProQuest, EBSCO etc.). 

Toate revistele sunt publicate la editura universităţii, AcademicPres, recunoscută 
de către CNCS, unde se tipăresc şi majoritatea cursurilor, tratatelor, suporturilor de curs şi 
caietelor – îndrumătoarelor de lucrări practice elaborate de către cadrele didactice. 

Se propune menţinerea acestor publicaţii în bazele de date internaţionale (BDI) 
prestigioase în care au fost incluse, ex. Thomson Reuters Master Journal List - Bulletin 
UASVM Horticulture (abrev.) şi Not Bot Horti Agrobo (abrev.), precum şi în alte baze: 
CAB Abstracts, CAS,  CSA, DOAJ, IC, VINITI, ScientificCommons, BASE, Socolar, 
ASCI, EBSCO etc. 

Revistele oferă vizibilitate internaţională facultăţii şi universităţii, precum şi 
cercetării ştiinţifice româneşti. Pentru promovarea facultăţii, la nivelul cadrelor didactice a 
fost susţinută şi stimulată colaborarea internaţională, participarea cadrelor didactice ale 
facultăţii la manifestări ştiinţifice, congrese, mese rotunde internaţionale, proiecte 



internaţionale, înscrierea ca membri în societăţi şi asociaţii ştiinţifice şi profesionale. 
S-a susţinut înscrierea cadrelor didactice (inclusiv financiar, din venituri 

proprii) în principala organizaţie mondială a horticultorilor - ISHS (“International 
Society for Horticultural Science”), în care funcţionează comisii şi secţiuni diverse, 
reprezentative pentru toate specializările facultăţii, de la horticultură la silvicultură,  
economie şi cadastru (http://www.hridir.org/; http://www.ishs.org/). În acest fel, în 
ultimii ani, numărul membrilor ISHS din facultate a crescut continuu. 
 Datorită importanţei unor asemenea societăţi profesionale, a rolului acestora în 
dezvoltarea ştiinţei şi cercetării, transferul rezultatelor în mediul social şi de afaceri s-a 
stimulat participarea cadrelor didactice în diferite organizaţii şi înfiinţarea unora noi. Un 
exemplu sugestiv în acest sens îl constituie Societatea de Horticultură şi Silvicultură 
din Transilvania (SHST - http://shst.ro/), înfiinţată de cadre didactice ale facultăţii 
(preşedinte - Prof. dr. Viorel MITRE). Societatea reprezintă şi o bună propagandă 
pentru facultate, inclusiv la nivel internaţional. Pe site-ul societăţii, ‘Galeria 
personalităţilor’ (‘Hall of Fame’) include personalităţi marcante din horticultură şi 
silvicultură, care şi-au adus o contribuţie notabilă la dezvoltarea învăţământului, cercetării 
şi producţiei horticole şi silvice, precum şi la susţinerea Facultăţii de Horticultură din 
Cluj-Napoca şi a Societăţii de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania. 

Întrucât internetul oferă posibilităţi imense pentru creşterea vizibilităţii, atât 
naţionale, cât şi internaţionale a facultăţii şi cadrelor didactice, s-a realizat pagina de 
internet a facultăţii, funcţională la adresa http://horticultura.usamvcluj.ro. De asemenea, a 
fost creată pagina facultăţii pe site-ul getCITED (Academic Research, Citation Reports 
and Discussion Lists, http://www.getcited.org/) în care se regăsesc CV-urile cadrelor 
didactice ale facultăţii. Site-urile respective au constituit un mijloc eficient de creştere a 
vizibilităţii internaţionale a facultăţii şi cadrelor didactice din facultate, cercetătorilor şi 
doctoranzilor, informaţiile fiind preluate şi de prestigioasa bază de date ProQuest - Central 
To Research Around The World (www.proquest.com/). 

Cadrele didactice şi doctoranzii facultăţii participă la diferite manifestări ştiinţifice, o 
atenţie deosebită fiind acordată Simpozionului Internaţional anual al USAMV Cluj-Napoca, 
cu titlul “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”. La simpozion sunt invitate 
personalităţi ştiinţifice remarcabile, cu rezultate recunoscute la cel mai înalt nivel pe plan 
mondial în domeniu, care contribuie semnificativ la sporirea vizibilităţii internaţionale a 
facultăţii. Participarea unor profesori renumiţi, precum Jules JANICK, Stefano 
TARTARINI, Jaime PROHENS, Oscar VICENTE, Carlo BLASI etc. (cu indici Hirsch 
considerabili şi relevanţă deosebită a activităţii ştiinţifice în baza de date ISI Thomson 
Reuters), prezentările lor şi discuţiile cu aceştia au reprezentat momente de referinţă pentru 
cercetătorii din facultate. Beneficiind de sprijinul şi recomandarea profesorului Jules 
JANICK (Purdue University, USA), personalitate ştiinţifică marcantă a horticulturii 
mondiale, “Doctor Honoris Causa” al USAMV Cluj-Napoca, două reviste ale facultăţii, 
‘Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 
Horticulture’ şi ‘Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca’ au fost incluse pe 
portalul ISHS, cu menţiunea “Romania”. 

Creşterea vizibilităţii internaţionale a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca 
a avut efecte pozitive şi asupra poziţiei ţării noastre în clasamentele internaţionale, un 
exemplu ilustrativ oferindu-l portalul SCImago (http://www.scimagojr.com), România 
depăşind în ultimii ani, în ‘ranking’-ul pe domeniul “Horticultură”, ţările învecinate. 


