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COMUNICAT DE PRESĂ

USAMV Cluj-Napoca salută iniţiativa privind Competiţia Integrităţii
Universitare, dar recomandă, în spiritul transparenţei şi corectitudinii,
publicarea criteriilor de evaluare înainte de declanşarea competiţiei.
Evaluarea efectuată universităţii noastre s-a făcut prin colectarea
greşită a multora din datele oferite cu generozitate, având în vedere că s-au
oferit, într-o totală transparenţă şi corectitudine, toate documentele
solicitate.
Menţionăm că toate declaraţiile de avere sunt publice şi sunt însoţite
şi de declaraţia privind conflictele de interese şi nu vedem cum acest lucru
ne este imputat.
Carta universităţii nu este un document care trebuie reactualizat în
fiecare an, iar modificările de organigramă şi funcţii noi au fost operate
imediat după alegeri.
Corectitudinea academică, la care am fost substanţial penalizaţi,
menţionează că în anul 2008 erau numai 5 lucrări ISI în timp ce site-ul
universităţii prezintă autoevaluarea profesională a cadrelor didactice şi cele
42 articole apărute anul trecut.
Generalizarea faptului că „procesul academic este unul care nu
respectă întocmai orele de curs” este absolut nefondat şi vom solicita
explicaţii în acest sens.
Faptul că universitatea are „regulamentele necesare, dar că nu este
clar cum se pun ele în aplicare” este o apreciere complet subiectivă.
Aprecierea negativă privind calitatea guvernanţei, bazată doar pe
faptul că „în ciuda respectării prevederilor legale sunt promovate în
continuare persoane din interiorul universităţii”, dovedeste necunoaştere
în ce priveşte resursa umană disponibilă în domeniul agronomic şi
veterinar şi eforturile făcute de universitate pentru cooptarea de specialişti
din ţară şi străinătate.
Considerăm insidioasă recomandarea prin care „cadrele universitare
trebuie să aibă o activitate didactică mai susţinută în folosul studenţilor”.
Evaluarea negativă privind Managementul financiar este în total
dezacord cu aprecierile făcute la acest capitol, universitatea fiind din nou

depunctată prin lipsa declaraţiilor de conflicte de interese, fapt incorect
prezentat şi care a fost folosit ca depunctare şi la capitolul de Corectitudine
administrativă.
Sperăm ca datele eronat prezentate să fie corectate şi rectificate de
către Coaliţia pentru Universităţi Curate, o scrisoare oficială fiind trimisă în
acest sens de către USAMV.
Recomandăm pe viitor ca orice fel de evaluare instituţională să fie
prezentată conducerii universităţii înainte de a fi făcută publică pentru
corectarea posibilelor greşeli care afectează imaginea şi interesele
universităţii noastre.
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