
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 
PLAN OPERATIONAL 2021  

 
 

În temeiul Legii învăţământului nr. 1/2011 și a Cartei USAMV IASI, Facultatea de 
Medicină Veterinară Iași a elaborat și aprobat Planul operational pentru anul 2021. 

 
A. MISIUNEA FACULTĂŢII 
FMV Iaşi asigură formarea de specialişti în medicina veterinară, integrabili pe piața 

muncii din România, din spațiul Uniunii Europene și din alte state care recunosc oficial diploma 
emisă de universitatea noastră. De asemenea, FMV Iaşi contribuie la activitățile de cercetare, 
dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin abordarea unor domenii științifice inter- și 
transdisciplinare de tipul medicinei translaționale și One-Health. 

 
B. OBIECTIVELE FACULTĂŢII 
Obiectivul principal al Facultății de Medicină Veterinară este de a deveni o instituție 

performantă, cu recunoaștere europeană (acreditată EAEVE), capabilă să aplice un învățământ 
centrat pe student și să se implice în activități de cercetare științifică fundamentală și aplicativă 
de anvergură. 
  

1. CERCETARE, INOVARE ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 
• Reorganizarea și operaționalizarea Centrului Universitar de Cercetări Medicale Veterinare 

(sub noua denumire «Institutul One-Health ») prin integrarea noilor facilități tehnice din 
pavilionul «ROVETEMERG» și activarea laboratoarelor cu potential din cadrul 
disciplinelor, îndeosebi a celor de specialitate.  

Responsabili: decan, prodecan cu activitatea științifică, Comisia pentru cercetare, inovare şi 
transfer tehnologic din cadrul Consiliului facultății;  

Termen: decembrie 2021. 
 
• Cristalizarea unor direcții de cercetare în acord cu performanțele publicistice anterioare ale 

echipelor implicate și dezvoltarea unor noi direcții adaptate priorităților naționale și 
internaționale, cu integrarea cadrelor didactice din toate departamentele facultății.  

Responsabili: decan, prodecan cu activitatea științifică, Comisia pentru cercetare, inovare şi 
transfer tehnologic din cadrul Consiliului facultății;  
Termen: octombrie 2021. 
 
• Dezvoltarea colaborării cu alte centre de cercetare din universități și institute ale Academiei 

Române în vederea participării la proiecte comune și valorificarea superioară a potențialului 
știintific al facultății.  

Responsabili: decan, prodecan cu activitatea științifică, cadrele didactice titulare;  
Termen: permanent. 
 
• Îmbunătățirea capacității de atragere a fondurilor destinate finanțării cercetării prin 

participarea cu propuneri de proiecte de cercetare la majoritatea apelurilor lansate de 
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organismele naționale și internationale de profil, precum și prin acțiuni de advertising la 
agenți economici, clustere regionale, parteneri instituționali etc.  

Responsabili: prodecan cu activitatea științifică, Comisia pentru cercetare, inovare şi transfer 
tehnologic din cadrul Consiliului facultății;  

Termen: permanent. 
 
• Publicarea anuală a cel puțin unui articol în reviste indexate BDI de către toți doctoranzii și 

asistenții universitari.  
Responsabili: prodecan cu activitatea științifică, Școala Doctorală de Medicină Veterinară din 
cadrul IOSUD;  
Termen: permanent. 
 
• Publicarea anuală a unui număr crescător de articole în reviste cotate ISI cu factor de impact 

(> 0,5 articole/cadru didactic titular).  
Responsabili: prodecan cu activitatea științifică, cadrele didactice titulare din cadrul facultății, 
Scoala Doctorală de Medicină Veterinară;  

Termen: permanent. 
 
• Participarea la manifestări științifice naționale și internaționale pentru familiarizarea cu noile 

tendințe în principalele domenii de cercetare, creșterea vizibilității colectivelor de cercetători 
și stabilirea de noi colaborări.  

Responsabili: cadrele didactice titulare din cadrul facultății, Scoala Doctorală de Medicină 
Veterinară;  
Termen: permanent. 
 
• Organizarea simpozionului facultății în cadrul congresului științific anual al universității și a 

unor workshopuri tematice legate de proiectele de cercetare.  
Responsabili: prodecan cu activitatea științifică, cadre didactice coordonatoare de proiecte;  
Termen: octombrie 2021. 
 

2. ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ  
• Reevaluarea și actualizarea conținutului disciplinelor predate studenților.  

Responsabili: decan, prodecan cu activitatea didactică, Comisia pentru activitatea didactică și 
monitorizare curriculară;  
Termen: iulie 2021.  
 
• Implementarea modificărilor operate în Planul de învățământ în cursul anului 2020.  

Responsabili: prodecan cu activitatea didactică, Comisia pentru activitatea didactică și 
monitorizare curriculară; 
Termen: permanent.  
 
• Continuarea programului de sterilizare a câinilor cu implicarea nemijlocită a studenților din 

anii terminali în efectuarea protocolului operator și supravegherea post-operatorie.  
Responsabili: prodecanul cu activitatea didactică;  
Termen: permanent. 
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• Efectuarea obligatorie a gărzilor la Compartimentul de Urgențe al spitalului pentru animale 

de companie de către toți studenții anilor IV, V și VI.  
Responsabili: Director Departament IX, Coordonator Clinici veterinare;  
Termen: permanent. 
 
• Extinderea rețelei de potențiale locuri de practică extramurală pentru studenți.  

Responsabili: Comisia pentru activitatea de practică a studenților;  
Termen: permanent. 
 

3. INFRASTRUCTURA FMV IAȘI  
• Finalizarea modernizării și operaționalizarea Compartimentului de Urgențe din cadrul 

Spitalului Clinic Universitar pentru Animale de Companie.  
Responsabili: Coordonator Clinici Veterinare, Director Departament IX;  
Termen: martie 2021. 
 
• Fiscalizarea tuturor veniturilor obținute din asistența medicală veterinară în cadrul clinicilor 
și integrarea informatizată a activității cu ajutorul unui soft dedicat.  

Responsabili: Coordonator Clinici Veterinare, Director Departament IX;  
Termen: permanent. 
 
• Continuarea proiectului de reabilitare a clădirilor și spațiilor facultății, cu delimitarea netă a 

circuitelor pentru pacienți, personal și studenți.  
Responsabili: decan, prodecan cu activitatea didactică;  
Termen: permanent. 
 
• Amenajarea spitalului pentru animale de companie în pavilionul P4: blocul operator, terapie 

intensivă, laborator clinic, spitalizare.  
Responsabili: decan, coordonator clinici veterinare;  
Termen: decembrie 2021. 
 
• Proiectarea și demararea lucrărilor pentru un centru de sănătate și recuperare medicală 

destinat ecvinelor, asociat Laboratorului de Cabaline din cadrul universității.  
Responsabili: Coordonator decan, coordonator clinici veterinare;  
Termen: decembrie 2021. 
 
• Achiziționarea și operaționalizarea unei clinici mobile pentru deplasări cu studenții în ferme 
și asistență veterinară pentru animale de rentă.  

Responsabili: Director Departament IX, titularii disciplinelor clinice pentru animale mari;  
Termen: noiembrie 2021. 
 

4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  
• Organizarea de concursuri/examene pentru ocuparea posturilor vacante cu personal didactic 
și didactic auxiliar, conform cerințelor de evaluare ARACIS și EAEVE.  

Responsabili: directorii de departamente;  
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Termen: permanent. 
 
• Îmbunătățirea performanțelor didactice și de cercetare ale personalului didactic prin 

programe de formare continuă (participarea la cursuri și stagii de perfecționare în țară și 
străinătate, mobilități Erasmus, burse post-doctorale);  

Responsabili: Comisia pentru mobilităţi şi relaţii internaţionale din cadrul Consiliului facultății;  
Termen: permanent. 
 
• Creșterea numărului de cadre didactice abilitate și diversificarea specializărilor de doctorat; 

Responsabili: Școala Doctorală de Medicină Veterinară;  
Termen: permanent. 
 
• Implicarea personalului didactic auxiliar cu studii superioare în activități compatibile cu 

pregătirea profesională și completarea «fișei postului» cu aceste activități.  
Responsabili: directorii de departamente;  
Termen: permanent. 
 

5. FINANȚAREA 
• Creşterea ponderii veniturilor proprii în bugetul total al facultății (taxe în valută studenți 

străini, activitate clinică, cercetare și consultanță de specialitate).  
Responsabili: Biroul Consiliu;  
Termen: permanent 
 
• Gestionarea judicioasă a fondurilor destinate achizițiilor de materiale consumabile și 

echipamente. 
Responsabili: directorii de departamente;  
Termen: permanent. 
 
• Dezvoltarea de parteneriate cu companii multinaţionale sau româneşti, pentru finanţarea 

unor proiecte ale facultății.  
Responsabili: Biroul Consiliu;  
Termen: permanent. 

 
6. PARTENERIATUL CU STUDENŢII  

• Menținerea unui dialog real și constant cu studenții, prin organizarea de întâlniri periodice 
între aceștia și îndrumătorii de an, respectiv conducerea facultății.  

Responsabili: Biroul Consiliu;  
Termen: permanent 
 
• Implicarea studenților străini în promovarea ofertei educaționale a facultății în țările de 

origine.  
Responsabili: Biroul Imagine și comunicare cu mass-media;  
Termen: permanent 
 
• Reducerea abandonului universitar în anul I.  
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Responsabili: Comisia de consiliere şi orientare în carieră;  
Termen: permanent 
 
• Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri şi cu absolvenţi de succes 

pentru activități de mentorat antreprenorial.  
Responsabili: Comisia pentru relaţia cu alumni și mediul socio-economic;  
Termen: permanent. 
 
• Sprijinirea organizării manifestărilor ştiinţifice şi cultural-artistice studenţeşti.  

Responsabili: Îndrumătorii de an, Prorectoratul social;  
Termen: permanent 
 

 
7. COMUNICARE ȘI IMAGINE INSTITUȚIONALĂ  

• Utilizarea platformelor sociale online (Facebook, Instagram etc.) pentru comunicarea cu 
studenții și potențialii studenți (români și străini), cu proprietarii de animale și populația 
generală, în vederea prezentării activităților din facultate, a serviciilor de diagnostic, ofertei 
educaționale etc.  

Responsabili: Biroul Imagine și comunicare cu mass-media;  
Termen: permanent 
 
• Promovarea susținută a ofertei educaționale în limba engleză.  

Responsabili: Biroul Imagine și comunicare cu mass-media;  
Termen: permanent 
 
• Continuarea parteneriatului cu Academia Română (Institutul de Cercetări Economice și 

Sociale «Gh. Zane» Iași) în domeniul relației om-animal și organizarea unor acțiuni de 
popularizare care vor implica atât cadre didactice, cât și studenți din facultatea noastră.  

Responsabili: cadrele didactice titulare ale disciplinelor de Etiologie, Bunăstarea animalelor;  
Termen: permanent 

 
Prezentat şi avizat în ședința Consiliului Facultății de Medicină Veterinară Iaşi din 14 

decembrie 2020. 
                 DECAN 

Prof. dr. Mihai MAREȘ 
 

               
 


