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USAMV Cluj-Napoca îşi deschide sediu în Italia 
 
 
 
 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, care sărbătoreşte anul 

acesta 140 ani de învăŃământ agronomic la Cluj, este o instituŃie modernă care a dobândit prin 

realizările sale de zeci de ani o reputaŃie de seamă atât pe plan naŃional cât şi internaŃional. 

Continuatoarea prestigiosei şcoli de agricultură clujene, universitatea are în componenŃa sa 

patru facultăŃi în care îşi desfăşoară activitatea peste 7000 de studenŃi.  

În intenŃia de a-şi deschide porŃile şi a facilita integrarea pe piaŃa muncii a românilor din 

străinătate şi posibilitatea ca aceştia să îşi continue sau să-şi perfecŃioneze studiile, USAMV 

Cluj-Napoca a lansat un proiect ambiŃios de deschidere a unui sediu permanent în cadrul 

Centrului Cultural Viterbo.  

Proiectul a fost prezentat de Rectorul USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Doru Pamfil, în 25 

februarie 2009, în cadrul unei conferinŃe de presă gazduită de Prefectura din Viterbo, în 

prezenŃa preşedintelui regiunii Lazio, prefectului, primarului, rectorului univesităŃii Tuscia, 

reprezentantului Vaticanului, a ambasadorului României în Italia şi a mass mediei italiene 

locale. 

Extensia universitară a USAMV va fi găzduită de un spaŃiu pus la dispoziŃie de FundaŃia 

italiană Omnia (fostul Rectorat al UniversităŃii Tuscia din Viterbo) şi va avea o suprafaŃă de 

aproximativ 1400 mp. Proiectul a fost structurat pe trei nivele: învăŃământ la distanŃă, 

departament de cercetare şi un centru cultural român.  

De ce Viterbo? LocaŃia a fost aleasă pentru că universitatea noastră are o colaborare 

fructuoasă de aproape 10 ani cu Universitatea Tuscia din Viterbo iar al doilea motiv ar fi 



 
comunitatea de aproape 6000 de romani din Viterbo (şi de aproape 200.000 din regiunea 

Lazio, regiune din care face parte şi Viterbo). ÎIn acest sens, s-a făcut şi o propunere de 

înfrăŃire a municipiului Cluj-Napoca cu oraşul italia Viterbo, propunere care se speră a fi 

concretizată în 19 septembrie 2009.  
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