„Ministerul Educaţiei Naţionale
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

USAMV Iași –campioană la premii
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, a
găzduit joi, 18 mai 2017, Concursul Național de Nutriție Animală, cu participare internațională, aflat la
ediția a IV-a. Ediția din acest an s-a bucurat de un real succes, participând 147 de studenți din 7 centre
universitare: Iași, București, Timișoara, Cluj Napoca, Târgoviște, Odessa și Chișinău.
Concursul reprezintă cea mai importantă competiție în domeniu din România, este axat pe
probleme de nutriție și alimentație a animalelor de fermă și este destinat studenților de la facultățile de
zootehnie și medicină veterinară din țară și din străinătate.
Studenții USAMV Iași au reușit să obțină rezultate deosebite în cadrul competiției: premiul I și II
și trei mențiuni. Câștigătorii celei de a patra ediții a Concursului National de Nutriție Animală BIOMIN
România, sunt:
Premiul I (1.500 €) – Andrei-Cristian Matei, USAMV Iași
Premiul II (1.000 €) – Bianca Mădescu, USAMV Iași
Premiul III (700 €) – Mihaela Zdrelea, USAMV Timișoara
Mențiune I (100 €) - Iordana Stoica, USAMV Iași
Mențiune II (100 €) – Alexandra Șeran, USAMV Timișoara
Mențiune III(100 €) - Alexandru Iliescu, USAMV Iași
Mențiune IV (100 €) – Ioana Mardari, USAMV Iași
Mențiune V (100 €) – Petruța Gherescu, USAMV Timișoara
La evenimentul științific au participat: prof. univ. dr. ing. Vasile Vîntu – Rector USAMV Iași, dr.
Ing. Radu Marți - Director General al firmei BIOMIN România, Nico Stein, Director comercial BIOMIN
Austria, Richard Markus, Manager Europa de Est BIONIM, prof. univ.dr. Sergey Korljuk, Rector UAS
din Odessa, prof.univ.dr. Gheorghe Sin, Președinte ASAS București, prof.univ.dr. Vasile Vrâncean,
Prorector UAS din Chișinău, prof. univ.dr Benone Păsărin, Prorector cu activitatea educațională,
prof.univ.dr. Corneliu Boișteanu, Decan Facultatea de Zootehnie USAMV Iași, prof. univ. dr. ing. Ioan
Vacaru-Opriș – Facultatea de Zootehnie USAMV Iași, specialiști în domeniu, cadre didactice atât din
țară, cât și din străinătate.
„Ediția de anul acesta reprezintă un vârf din cele trei organizate până acum și credem noi că este un
motiv să continuăm și să devină acea tradiție pe care o dorim, una de lungă durată a acestei competiții. Așa
cum se știe, genetica și nutriția sunt cei doi piloni principali în asigurarea productivității animale. Nutriția
este cea care pune în valoare performanțele geneticii și știm foarte bine că sunt rezultate remarcabile în
genetica animală. Ne bucurăm și suntem mândri de reușitele studenților USAMV Iași”, a precizat Prof.
Dr. Vasile VÎNTU, rectorul USAMV Iași.
Concursul Național de Nutriție Animală face parte din programul numit BIOMIN “New Generation” și
reprezintă cel mai bun prilej de promovare a cunoștințelor tinerilor specialiști din fermele de profil și în
special studenților din facultățile și universitățile de profil. Din rândul câștigătorilor acestui concurs, vor fi
selectați cei care vor lucra în rețeaua de producere a nutrețurilor combinate, ca nutriționiști în ferme/complexe,
lucrători în rețeaua de desfacere a nutrețurilor combinate și a aditivilor furajeri și totodată, se speră ca în viitor,
studenții premianți să primească un atestat de expert în nutriție animală.
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„Din anul 2014, sub conceptul numit «New Generation», am încercat să promovăm produsele noastre în alt
mod și anume prin acest Concurs Național de Nutriție Animală, pe care l-am inițiat pentru a fi dedicat
studenților, pentru a crea specialiști și pentru a putea da posibilitate studenților încă de pe băncile facultății
să își verifice cunoștințele într-o astfel de competiție”, a adăugat dr. Ing. Radu MARȚI - Director General al
firmei BIOMIN Romania.
„Nu mă așteptam să obțin premiul I, deși mereu am fost și sunt optimist. Pot spune că m-am pregătit
intens pentru această competiție, am avut vreo trei volume consistente de învățat, însă o bună parte din
merit aparține profesorilor mei și le mulțumesc pentru sprijinul acordat, sunt niște profesori
extraordinari. Întrebările din concurs mi s-au părut de nivel mediu și mi-au plăcut în mod special cele
care făceau referire la vitamine și minerale. Acest premiu mă va ajuta pe viitor și asta pentru că îmi
doresc să lucrez în domeniul nutriției, la o firmă de distribuție,” a spus Andrei-Cristian MATEI,
câștigător premiul I, student în anul III la Facultatea de Zootehnie a USAMV Iași.
La finalul concursului au fost acordate și două premii speciale pentru cele mai mari punctaje obținute
în competiție, studenților de la Universitățile din afara țării și anume: Marian Istratii, de la Universitatea
Agrară de Stat din Chișinău și Dragoș Pînteak, de la Universitatea Agrară din Odessa. Reprezentanții Biomin
au organizat și o tombolă la care au participat toți studenții înscriși, iar cele două premii oferite au constat întrun ceas de mână și un telefon de ultimă generație. De asemenea, toți concurenții au primit diplome de
participare și materiale promoționale.
Concursul Național de Nutriție Animală a fost organizat de Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV), în parteneriat cu firma BIOMIN Romania,
sub egida Academiei de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Șisești” și a Societății Române de
Zootehnie, în colaborare cu marile companii : Agricola International Bacău, Avi-Top Iași, Avicola Focșani și
TCE 3 Brazi- Piatra Neamț, Kosarom Pașcani, Avicola Buzău, Societatea Mândra Bârlad.
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