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Agronomiada 2018, o reușită pentru USAMV Iași
27 de premii au rămas la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de
la Brad”, în cadrul competiției naționale „Agronomiada” 2018, organizată în perioada 9-12 mai, la Iași.
Evenimentul studențesc, devenit o tradiție și aflat la a XXX-a ediție, a constat într-un concurs cu probe la
17 discipline profesionale și trei sportive.
Studenții USAMV Iași formată din 51 participanți a obținut rezultate excelente pe parcursul celor
4 zile de concurs - 27 de premii și mențiuni: zece locuri I, șapte locuri II, șapte locuri III și trei mențiuni.
La disciplinele aflate în concurs, concurenții ieșeni au obținut primul loc la: Agrotehnică, Managementul
proiectelor, Microbiologie aplicată, Pomicultură, Design peisager, Poluarea apei și a solului,
Managementul resurselor umane în alimentație publică și agroturism, Tehnologia cărnii și produselor din
carne, Semiologie.
„În anul Centenarului, USAMV Iași a fost gazda Concursului profesional-științific şi sportiv național
AGRONOMIADA 2018, aflat la a XXX-a ediție. Am fost onorați de această oportunitate pe care ne-au
conferit-o colegii din consorțiu, dar și de faptul că au participat peste 400 de studenți însoțiți de cadre
didactice. Considerăm concursul desfășurat în acest an sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale
Margareta, Custodele Coroanei române și a Alteței Sale Regale Principele Radu al României, o reușită
atât din punct de vedere organizatoric, cât și prin prisma premiilor obținute”, a precizat Conf. univ. dr.
Vasile STOLERU, Prorector cu activități sociale, studențești și relații cu alumni, USAMV Iași.
Printre câștigătorii ieșeni la „Agronomiada” 2018, s-a remarcat Alina Țîmpău, studentă USAMV Iași,
câștigătoarea premiului I la disciplina Microbiologie aplicată.
„A fost o experiență minunată, mai mult decât un concurs, pentru ca am cunoscut oameni, am schimbat
păreri, idei și mi-am făcut prieteni. Concursul în sine nu a fost greu pentru ca m-am pregătit foarte bine,
deși au fost foarte multe ore de lucru. M-a impresionat gestul făcut de o colega de la USAMV ClujNapoca deoarece după aflarea rezultatelor, ea a fost prima care mi-a scris și m-a felicitat. Concurența
dintre noi a fost una constructivă, ne-am bucurat fiecare de rezultatele celorlalți și ne-am promis că dacă
va fi posibil ne vom revedea anul viitor la Timișoara unde se va desfășura următoarea ediție. Per total
am învățat, m-am distrat și am acumulat experiență pentru viitor, evenimentul a fost un succes din
punctul meu de vedere și dacă o să am posibilitatea cu siguranță voi mai participa”, Alina Țîmpău,
studentă USAMV Iași, câștigătoare a premiului I, disciplina Microbiologie aplicată.
La această ediție, și studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară a USAMV Iași, s-au făcut remarcați
prin rezultatele frumoase pe care le-au obținut. Una dintre câștigătoare, este la prima experiență de acest
gen și nu se aștepta să ocupe locul I, la disciplina Semiologie.
„A fost primul concurs de acest gen la care am participat în cadrul facultății, dar această reușita mă
încurajează să mai încerc şi pe viitor. Cât despre pregătirea propriu-zisă, fragmentarea materiei în
cadrul testelor săptămânale a fost extrem de utilă pentru reținerea detaliilor şi înțelegerea părților mai
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complexe, familiarizându-mă astfel şi cu structura examenului şi a întrebărilor, însă chiar şi în aceste
condiții, am avut emoții foarte mari până la aflarea rezultatelor, deși scopul meu nu a fost niciodată
premiul I. În urma acestei experiențe aș vrea să le recomand tuturor studenților care doresc să participe
chiar să o facă, să aibă încredere în ei şi să încerce pentru că este o experiență frumoasă şi nu au absolut
nimic de pierdut”, Ștefania Hreniuc, studentă USAMV Iași, câștigătoare a premiului I, disciplina
Semiologie.
La „Agronomiada” 2018 au concurat peste 400 studenți de la Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timișoara și Universitatea din Craiova și Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Ediția 2019 va fi găzduită de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timișoara.
Partenerii acestei ediții au fost: Primăria Municipiului Iași, Biomin România, Cotnari SA, Alcedo
SA, Nuprid Agro Brăila, Sirio Organic, Restaurant Elysium, SCDVV Iași, Agricola Tg. Frumos, Apcovin
Focșani, GVA Marcom SRL, Horti Prof Iași, Agribusiness Job, Vitaplant Srl, Agroind Berezeni,
Agricrops Chim Srl, Carpat Agrom, Olma Srl, Cerasus Grup Cotnari, Societatea Română a
Horticultorilor, Ghipoconcept Srl, Cow Genetics.
Felicităm toți participanții!
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