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1. CAPACITATEA INTRAINSTITUŢIONALĂ A FACULTĂŢII PRIVIND 
ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
a. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a instituţiei cerinţe normative obligatorii 
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o 

instituţie specializată în învăţămantul superior agronomic şi medical veterinar, cu o anvergură la 
nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri (specializaţi în 
agricultură, montanologie, horticultură, zootehnie, inginerie economică, prelucrarea produselor 
agricole) licenţiati în biologie agricolă şi doctori medici veterinari.  

În cadrul Facultăţii de Zootehnie, domeniul Zootehnie, din care face parte programul de 
master ”Managementul exploataţiilor în acvacultură” funcţionează patru specializări acreditate: 
Zootehnie (acreditată în anul 2007) , Piscicultură şi Acvacultură (acreditată în anul 2010) Inginerie 
Şi management în alimentaţie Şi agroturism Şi Controlul Şi expertiza produselor alimentare. 

În prezent la Facultatea de Zootehnie funcţionează 5 programe de masterat în domeniul 
Zootehnie: Nutriţie şi alimentaţie animală, Managementul calităţii produselor agroalimentare, 
Reproducţie şi ameliorare genetică, Managementul producţiilor animale, (acreditat ARACIS), 
Managementul exploataţiilor în acvacultură, care respectă prevederile legale, fiind organizate 
prin decizia Senatului USAMV Iaşi . 

 
b. Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor cu studii superioare, 

de perfecţionare profesională prin masterat şi doctorat, de cercetare de excelenţă şi de formare 
continuă în domeniile: Zootehnie, Inginerie şi Management şi Ingineria produselor alimentare.  

Absolvenţii vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze 
problemele tot mai complexe din zootehnia, piscicultura românească, industrie alimentară şi 
agroturism. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi 
marketing, creşterea, exploatarea şi ameliorarea speciilor de interes zootehnic şi piscicol etc. Toate 
acestea sunt în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu 
noile cerinţe europene.  

Misiunea facultăţii este de formare iniţială prin studii de licenţă şi de perfecţionare prin 
masterat, doctorat conform Legii 288/2004. 

În activitatea legată de perfecţionare a activităţii educative din cadrul facultăţii de Zootehnie 
Iaşi, stă în atenţia conducerii adaptarea permanentă a curriculum-ului la cerinţele mediului socio-
economic, precum şi trecerea progresivă de la abordarea de tip “cunoştinţe-abilităţi-aptitudini” la 
abordarea de tip “aptitudini-abilităţi-cunoştinţe”. 

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice de excelenţă are în vedere, permanent, promovarea 
cunoştinţelor, a metodelor şi a capacităţii intelectuale a studenţilor şi absolvenţilor, în concordanţă 
cu strategia şi priorităţile definite la nivel naţional şi european, în scopul amplificării rezultatelor 
ştiinţifice şi financiare obţinute de către facultate, din această activitate. Periodic, se face o analiză a 
activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată, urmărindu-se evidenţierea rezultatelor obţinute şi 
implementarea în practică a rezultatelor muncii. 

Formarea continuă a absolvenţilor se bazează pe aspectul interactiv al instruirii, utilizând 
noile tehnici şi tehnologii audio-video şi multimedia, fiind în curs de finalizare o platformă de e-
learning. Permanent, absolvenţii care îşi continuă pregătirea sunt angrenaţi în a promova un ,,feed 
back” corectiv, efectiv şi funcţional, asigurându-se astfel calitatea şi eficienţa acţiunilor din cadrul 
procesului de învăţământ. 

Se fac eforturi pentru a dezvolta programe de studii integrate, în parteneriat cu universităţi 
europene (cu precădere pentru master şi doctorat), care să conducă la obţinerea de diplome comune 
(joint degrees), alături de promovarea unor programe de studii în limbi de circulaţie internaţională, 
pentru a încuraja mobilitatea studenţilor şi absolvenţilor, a cadrelor didactice, atrăgând în acelaşi 
timp şi studenţii străini. 

Menţionăm că misiunea Facultăţii de Zootehnie cuprinde elemente de specificitate şi 
oportunitate, prin importanţa domeniului în economia naţională, în concordanţă cu nomenclatorul 
naţional al calificărilor şi respectiv cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 
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Studiile universitare de masterat–programul Managementul exploataţiilor în acvacultură 
-au drept misiune perfecţionarea specialiştilor în pregătirea managerială de înaltă 
performanţă, în scopul valorificării întregului potenţial genetic al peştilor exploataţi pentru 
creşterea şi diversificarea  producţiei piscicole. Programul de studiu de masterat are o relevanţă 
cognitivă şi profesională însemnată, definită în relaţie cu ritmul de dezvoltare a cunoaşterii şi 
tehnologiei din domeniul pisciculturii şi acvaculturii, de asemenea, ţinând cont de cerinţele pieţei 
muncii şi ale calificării profesionale. Competenţele generale (antreprenoriale, de comunicare şi 
negociere) şi specifice (implementarea şi aplicarea tehnologiilor de creştere moderne la principalele 
specii de cultură; efectuarea lucrărilor de ameliorare genetică; proiectarea tehnologică în 
managementul exploataţiilor piscicole) dobândite prin acest program de masterat permit 
absolvenţilor să activeze în orice sector piscicol european, deoarece programele analitice ale 
disciplinelor sunt compatibile cu cerinţele pieţii de muncă de profil; de asemenea, ponderea 
disciplinelor fiind exprimată în credite transferabile, oferă posibilitatea specialiştilor să fie 
competitivi cu cei de pe plan european. 

 

c. Structuri administrative şi manageriale 
Facultatea îşi desfăşoară activitatea în baza legilor universitare în vigoare, a Cartei 

Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, care au la bază următoarele principii 
generale: relevanţa calificării universitare pe piaţa muncii; funcţionalitatea şi adecvarea 
profesionale; transferabilitatea; coerenţa; accesibilitatea şi continuitatea; egalitatea şanselor 
educaţionale şi profesionale; flexibilitatea şi dezvoltarea personală. 

Facultatea de Zootehnie funcţionează cu 4 specializări la învăţământul universitar de licenţă 
cu durata studiilor de 4 ani, respectiv: 

- Zootehnie, cursuri de zi şi ID; 
- Piscicultură şi Acvacultură, cursuri de zi; 
- Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, cursuri de zi ; 
- Controlul şi expertiza produselor alimentare, cursuri de zi. 
La ciclul II de studii, facultatea funcţionează cu 5 programe de master, din domeniul 

Zootehnie: 
- Managementul producţiilor animale; 
- Managementul calitaţii şi siguranţei alimentelor; 
- Reproducţie şi ameliorare genetică; 
- Managementul exploataţiilor în acvacultură; 
- Nutriţia şi alimentaţia animalelor. 
Doctorat: 9 specializări, 7 conducători de doctorat: 
Alimentaţia animalelor - Prof. dr. Ioan-Mircea Pop; 
Genetică - Prof. dr. Şteofil Creangă; 
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor - Prof. dr. Ioan Gîlcă; 
Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor - Prof. dr. Constantin Pascal; 
Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană - Prof. dr. Marius Usturoi; 
Tehnologia exploatării suinelor, Tehnică piscicolă - Prof. dr. Benone Păsărin; 
Tehnologia produselor animaliere, Fiziologia animalelor - Prof. dr. Paul-Corneliu Boişteanu. 

Consiliul Facultăţii 
Conducerea facultăţii este exercitată de către Consiliul Facultăţii, format din 9 cadre 

didactice şi 3 studenţi. Alegerea organelor de conducere se realizează conform legii şi pe baza unui 
Regulament de alegeri aprobat de Senat. Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliu şi Senat 
este prevăzută clar în Carta Universitară şi asigură accesul democratic, transparent şi 
nediscriminatoriu al studenţilor conform dreptului acestora de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. 
Regulamentul de funcţionare internă utilizează şi sisteme informaţionale de tip Internet care implică 
membrii comunităţii universitare, inclusiv studenţii. Structurile de conducere şi relaţiile dintre 
acestea sunt prevăzute în organigramă. 
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Toate cadrele cu funcţii de conducere în Facultatea de Zootehnie au norma de bază (cartea 
de muncă) şi activează la USAMV Iaşi (nu au postul rezervat). 

Consiliul Facultăţii se întruneşte în sesiune ordinară lunar, conform programării stabilite la 
începutul fiecărui semestru academic şi în sesiuni extraordinare, la convocarea decanului sau la 
cererea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul îşi constituie comisiile de 
specialitate, după modelul comisiilor de specialitate ale Senatului Universităţii. 

Consiliul Facultăţii de Zootehnie a numit comisii de lucru care asigură buna desfăşurare a 
activităţii didactice, de cercetare, de etică, cu studenţii etc. Acestea sunt: 

- Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
- Comisia pentru activitate didactică; 
- Comisia de consiliere şi orientare în carieră; 
- Comisia de etică şi deontologie universitară; 
- Comisii de evaluare a performanţelor cadrelor didactice; 
- Comisia pentru activitatea de practică a studenţilor; 
- Comisia pentru relaţia cu mediul de afaceri; 
- Comisia pentru mobilităţi şi relaţii internaţionale; 
- Comisia de cercetare, inovare şi transfer tehnologic. 
Toate comisiile de lucru sunt subordonate Consiliului Facultăţii de Zootehnie şi Biroului 

Consiliului Facultăţii. 
Consiliul Facultăţii validează Directorii de departament şi responsabilii de programe de 

studii. Consiliul poate decide neconfirmarea sau suspendarea din funcţie a Directorilor de 
departament, precum şi a decanului, prodecanilor sau a membrilor Consiliului, în condiţiile stabilite 
de lege. 

Atribuţiile şi competenţele Consiliului Facultăţii sunt stabilite în virtutea autonomiei 
universitare şi pe baza legislaţiei în vigoare. Consiliul ia deciziile cu majoritatea simplă a membrilor 
prezenţi, cvorumul minim necesar pentru desfăşurarea şedinţelor fiind de 2/3 din totalul membrilor 
Consiliului Facultăţii. 

Sistemul de conducere şi Regulamentul de funcţionare internă utilizează sisteme de 
comunicare informatice de tip Internet, toate cadrele didactice şi studenţii au posibilitatea de a 
accesa în orice moment mijloacele de informare şi de comunicare oferite de reţeaua internă de 
Internet. 

Biroul Consiliului Facultăţii 
Biroul Consiliului este organismul executiv al administraţiei academice din facultate, 

conducerea operativă fiind asigurată de către Biroul Executiv al Consiliului, format din: 
Decan facultate: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU 
 Prodecan: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL : Prodecan: Şef lucr. dr. Mihaela IVANCIA 
Directori departament: 
 Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (Departamentul Managementul producţiilor animale) 
Conf. dr. Daniel SIMEANU (Departamentul Ştiinţe fundamentale în Zootehnie) 
Departamente 
Facultatea de Zootehnie funcţionează cu 4 specializări la învăţământul universitar de licenţă 

cu durata studiilor de 4 ani, iar activitatea academică este organizată pe două departamente: Ştiinţe 
fundamentale în zootehniev şi Managementul producţiilor animale. 

Departamentele sunt organizate pe discipline înrudite. Conducerea departamentului este 
asigurată de către Biroul departamentului alcătuit din director, adjunct şi secretar. Hotărârile în 
cadrul catedrei se iau cu majoritatea membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 
din totalul membrilor catedrei. 

Conducerea administrativă a Facultăţii respectă toate reglementările în vigoare şi aplică 
mecanismele de control pe care le are la dispoziţie prin Regulamentul Universităţii şi al Facultăţii 
pentru buna funcţionare şi optimizare a performanţelor. 

Management strategic 
Facultatea elaborează Planul strategic pe o perioadă de patru ani, care se actualizează anual 

în funcţie de evoluţia învăţământului superior, şi Planuri operaţionale anuale care sunt cunoscute de 
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membrii comunităţii universitare prin pagina Internet şi broşuri specifice. Modul de aplicare al 
acestora este raportat în Consiliul profesoral şi în Adunarea generală a cadrelor didactice. 

Facultatea dispune de o structură administrativă care respectă reglementările legale în 
vigoare, este eficace în privinţa organizării numărului şi calificării personalului şi funcţionează prin 
serviciile oferite comunităţii universitare. Structurile administrative au un mecanism de control şi de 
dezvoltare a performanţelor, iar nivelul de informatizare este apropiat de cel din spaţiul european al 
învăţământului superior. 

În cadrul facultăţii funcţionează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. Pentru 
îndeplinirea standardelor de calitate, conducerea facultăţii a acordat o atenţie deosebită dotării 
sălilor de curs/seminar şi de cercetare cu echipamente şi instrumentar care corespunde stadiului 
actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice. Dotarea bazei didactice şi de cercetare din Fcaultatea 
de Zootehnie este comparabilă cu cea din universităţile din Europa şi cu bunele practici 
internaţionale; în acest sens, menţionăm amenajarea şi dotarea cu echipamente şi mijloace de 
funcţionare ultra-moderne a trei laboratoare de determinări de calitate pentru nutriţia şi alimentaţia 
animalelor, fiziologia animalelor şi tehnologii de procesare a produselor de origine animală. 
Redotarea acestor spaţii s-a realizat din fonduri proprii şi atrase prin proiecte de cercetare ştiinţifică 
şi în prezent este în curs de amenajare un laborator de studii de citogenetică experimentală, cu 
aparate moderne. 

 
d.Relaţia dintre activitatea de predare - învăţare şi cea de cercetare ştiinţifică 
Facultatea are o strategie pe termen lung si programe pe termen mediu şi scurt care se referă 

la obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării, precum şi la resursele de realizare. 
Planul de cercetare este inclus în planul strategic al Facultăţii şi implicit al USAMV Iaşi. 

Există o tradiţie şi o cultură a cercetării, un cod de etică şi preocupări pentru valorificarea 
rezultatelor cercetării. Facultatea evaluează anual activitatea de cercetare şi elaborează anual un 
Raport privind această activitate. 

Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt 
discutate şi adoptate de Consiliul facultăţii, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de 
alocare ale resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. Desfăşurarea cercetării 
ştiinţifice se bazează pe specificul facultăţii şi se realizează în acord cu planul naţional şi are ca 
obiective finale formarea unor echipe omogene de lucru, asigurarea competitivităţii şi buna 
valorificare a rezultatelor cercetării. Cercetarea este relevant predominant la nivel naţional, fiind 
raportată la cadrul european şi global. 

Toate cadrele didactice titulare desfăşoară activitate de cercetare, fie pe bază de granturi, fie 
în cadrul planului intern de cercetare. Majoritatea fac parte din colectivele de cercetare ale unor 
granturi şi din Centrul de Cercetare al facultăţii. Participarea la contracte de cercetare este stimulată, 
aceasta constituind un criteriu important de evaluare a activităţii, de promovare în posturi didactice 
superioare şi de acordare ale unor stimulente materiale (gradaţii de merit). 

Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi dispune de laboratoare proprii destinate cercetării în domeniul 
programului de studii universitare de licenţă. Cu susţinere logistică şi personalul propriu, în 
facultate funcţionează din anul 2001, Centrul de Cercetări Zootehnice Iaşi, acesta fiind acreditat de 
către CNCSIS. 

Temele de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a specializării zootehnie abordând subiecte 
din domeniile fundamentale (biologie celulară, anatomie, histologie, fiziologie, genetică) şi 
aplicative, pentru rezolvarea unor probleme majore ale zootehniei, de interes zonal şi naţional, între 
care se menţionează: 

- cercetări de genetică cantitativă la bovine, ovine şi cabaline în direcţia cunoaşterii 
rezervelor de variabilitate în cadrul diferitelor populaţii existente în zona de est a ţării (Moldova); 

- ameliorarea speciilor de animale de interes zootehnic, pe rase şi populaţii, în 
condiţiile specifice din Moldova; 

- cercetări în domeniul nutriţiei şi alimentaţiei animalelor de fermă, privind 
metabolismul unor substanţe nutritive; îmbunătăţirea tehnologiilor unor culturi furajere şi de 
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conservare a furajelor; 
- cercetări privind siguranţa alimentară şi calitatea produselor de origine animală; 
- cercetări în domeniul ridicării performanţelor de reproducţie la diferite specii de 

animale prin utilizarea de biotehnologii; 
- cercetări în direcţia elaborării unor tehnologii moderne de creştere şi exploatare a 

animalelor (în ferme mici, mijlocii şi mari) şi de pefecţionare a celor existente; 
- cercetări privind impactul tehnologiilor de creştere a animalelor asupra mediului şi 

posibilităţile de reducere a efectelor negative determinate de acestea. 
Facultatea organizează în mod tradiţional un simpozion ştiinţific anual, cu participare 

internaţională, şi simpozioane tematice periodice. În cadrul Simpozionului anual din 2015 au fost 
comunicate 185 lucrări ştiinţifice. Lucrările au fost selectate de Comitetul ştiinţific şi publicate în 
anuarul facultăţii "Lucrări ştiinţifice-Seria Zootehnie cu ISSN L 1454-7368 (print 1454-7368, 
eISSN 2067-2330 şi CD ISSN 2284-6964), editat în Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Anuarul este 
de asemenea recunoscut de CNCSIS, încadrat în categoria B+, fiind recenzat în baze de date de 
specialitate (CAB International, Agris, Copernicus, Doaj) şi în reviste de specialitate şi participă la 
schimburi internaţionale de publicaţii. Universitatea dispune de editură proprie, „Ion Ionescu de la 
Brad” recunoscută de CNCSIS, prin care se editează lucrările ştiinţifice şi cărţile. 

Cadrele didactice au mai participat la Simpozioanele celorlalte Facultăţi de Zootehnie din 
ţară, precum şi la alte conferinţe si workshop-uri naţionale şi internaţionale. 

Rezultatele activităţii de cercetare sunt utilizate şi pentru modernizarea suporturilor de curs 
şi dezvoltarea bazei materiale pentru procesul didactic. Studenţii au acces la baza materială pentru 
cercetare, efectuând aplicaţii de cercetare ştiinţifică, sub îndrumarea cadrelor didactice sau 
finalizându-şi lucrările de licenţă. Cadrele didactice participă la elaborarea de monografii ştiinţifice, 
care sunt utilizate în activitatea didactică, îndeosebi în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. 

Prin programul de pregătire universitară de masterat Managementul exploataţiilor în 
acvacultură, se continuă studiile universitare din domeniul Zootehnie, specializarea Piscicultură şi 
acvacultură şi se completează cunoştinţele dobândite în ciclul I. Masteranzii vor dobândi 
cunoştinţele teoretice dar mai ales practice, necesare optimizării activităţii din unităţile piscicole, în 
aşa fel încât să se realizeze producţii ridicate şi de cea mai bună calitate. Realizarea acestei misiuni 
are la bază îndeplinirea următoarelor obiective: 

• precizarea domeniilor şi a specializărilor, cât şi a duratei studiilor, corespunzător 
bazei tehnico-materiale, nivelului de absorbţie a pieţei forţei de munca; 

• dezvoltarea si modernizarea bazei tehnico-materiale pentru asigurarea unei înalte 
pregătiri profesionale şi ştiinţifice a absolvenţilor; 

• creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea 
condiţiilor necesare: spaţii de învăţământ, informatizare, biblioteci, laboratoare de cercetare etc. şi 
introducerea sistemului concurenţial pentru acordarea unor programe de cercetare la nivel naţional 
sau pentru coordonarea unor programe de cooperare internaţională; 

• conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul 
pisciculturii şi acvaculturii; 

• dezvoltarea activităţii editoriale proprii pentru asigurarea informaţiei ştiinţifice şi a 
documentării studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice şi a specialiştilor din 
domeniul piscicol. 

Parcurgerea programului de pregătire prin masteratul Managementul exploataţiilor în 
acvacultură oferă absolvenţilor şi posibilitatea de perfecţionare de cel mai înalt nivel al pregătirii 
profesionale în cadrul studiilor doctorale (ciclul III). 

Planul de cercetare este inclus în planul strategic al Facultăţii şi implicit al USAMV Iaşi. 
Facultatea evaluează anual activitatea de cercetare şi elaborează anual un Raport privind această 
activitate. 

Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt 
discutate şi adoptate de Consiliul facultăţii, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de 
alocare ale resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. Desfăşurarea cercetării 
ştiinţifice se bazează pe specificul facultăţii şi se realizează în acord cu planul naţional şi are ca 
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obiective finale formarea unor echipe omogene de lucru, asigurarea competitivităţii şi buna 
valorificare a rezultatelor cercetării. Cercetarea este relevant predominant la nivel naţional, fiind 
raportată la cadrul european şi global. 

Toate cadrele didactice titulare desfăşoară activitate de cercetare, fie pe bază de granturi, fie 
în cadrul planului intern de cercetare. Majoritatea fac parte din colectivele de cercetare ale unor 
granturi şi din Centrul de Cercetare al facultăţii. Participarea la contracte de cercetare este stimulată, 
aceasta constituind un criteriu important de evaluare a activităţii, de promovare în posturi didactice 
superioare şi de acordare ale unor stimulente materiale (gradaţii de merit). 

Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi dispune de laboratoare proprii destinate cercetării în domeniul 
programului de studii universitare de licenţă. Cu susţinere logistică şi personalul propriu, în 
facultate funcţionează din anul 2001, Centrul de Cercetări Zootehnice Iaşi, acesta fiind acreditat de 
către CNCSIS. 

Temele de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a specializării zootehnie abordând subiecte 
din domeniile fundamentale (biologie celulară, anatomie, histologie, fiziologie, genetică) şi 
aplicative, pentru rezolvarea unor probleme majore ale zootehniei, de interes zonal şi naţional, între 
care se menţionează: 

- cercetări de genetică cantitativă la bovine, ovine şi cabaline în direcţia cunoaşterii 
rezervelor de variabilitate în cadrul diferitelor populaţii existente în zona de est a ţării (Moldova); 

- ameliorarea speciilor de animale de interes zootehnic, pe rase şi populaţii, în 
condiţiile specifice din Moldova; 

- cercetări în domeniul nutriţiei şi alimentaţiei animalelor de fermă, privind metabolismul 
unor substanţe nutritive; îmbunătăţirea tehnologiilor unor culturi furajere şi de conservare a 
furajelor; 

- cercetări privind siguranţa alimentară şi calitatea produselor de origine animală; 
- cercetări în domeniul ridicării performanţelor de reproducţie la diferite specii de animale 

prin utilizarea de biotehnologii; 
- cercetări în direcţia elaborării unor tehnologii moderne de creştere şi exploatare a 

animalelor (în ferme mici, mijlocii şi mari) şi de pefecţionare a celor existente; 
- cercetări privind impactul tehnologiilor de creştere a animalelor asupra mediului şi 

posibilităţile de reducere a efectelor negative determinate de acestea. 
Facultatea organizează în mod tradiţional un simpozion ştiinţific anual, cu participare 

internaţională, şi simpozioane tematice periodice. În cadrul Simpozionului anual din 2015 au fost 
comunicate 185 lucrări ştiinţifice. Lucrările au fost selectate de Comitetul ştiinţific şi publicate în 
anuarul facultăţii "Lucrări ştiinţifice-Seria Zootehnie cu ISSN L 1454-7368 (print 1454-7368, 
eISSN 2067-2330 şi CD ISSN 2284-6964), editat în Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Anuarul este 
de asemenea recunoscut de CNCSIS, încadrat în categoria B+, fiind recenzat în baze de date de 
specialitate (CAB International, Agris, Copernicus, Doaj) şi în reviste de specialitate şi participă la 
schimburi internaţionale de publicaţii. Universitatea dispune de editură proprie, „Ion Ionescu de la 
Brad” recunoscută de CNCSIS, prin care se editează lucrările ştiinţifice şi cărţile. 

Cadrele didactice au mai participat la Simpozioanele celorlalte Facultăţi de Zootehnie din 
ţară, precum şi la alte conferinţe si workshop-uri naţionale şi internaţionale. 

Rezultatele activităţii de cercetare sunt utilizate şi pentru modernizarea suporturilor de curs 
şi dezvoltarea bazei materiale pentru procesul didactic. Studenţii au acces la baza materială pentru 
cercetare, efectuând aplicaţii de cercetare ştiinţifică, sub îndrumarea cadrelor didactice sau 
finalizându-şi lucrările de licenţă. Cadrele didactice participă la elaborarea de monografii ştiinţifice, 
care sunt utilizate în activitatea didactică, îndeosebi în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. 

 
e. Baza materială 
Spaţiile de învăţământ şi de cercetare în care se desfăşoară activitatea programului de 

masterat sunt proprietatea USAMV Iaşi; peste 95% din spaţiul utilizat se află în administrarea 
Facultăţii de Zootehnie. 
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Baza materială specifică Facultăţii de Zootehnie a cunoscut îmbunătăţiri majore în ultimii 
ani, astfel că la ora actuală sunt întrunite toate condiţiile de funcţionare a specializărilor de licenţă şi 
a celor 5 programe de masterat. 

Facultatea de Zootehnie dispune de două amfiteatre proprii, moderne, respectiv A1 şi E28, 
cu o suprafaţă totală de 357,4 m2 şi cu 300 locuri (minim 2,23 m2/ student); ele au fost modernizate 
în anul 2007 (reparaţii capitale şi dotare cu echipamente moderne de predare şi climatizare) (tab. 
1.1). 

Tabelul 1.1  
Repartizarea suprafeţelor Facultăţii de Zootehnie Iaşi 

 
Nr. crt SPAŢIUL Suprafaţa totală Suprafaţa utilă 

1. 

Pavilionul I (P + 4) Zootehnie + 
Medicină Veterinară, din care: 4626 m2 2455 m2 

Laboratoare, săli de lucrări practice şi 
cercetare, seminarii (ZOOTEHNIE) 1427,0 m2 1427m2 

Amfiteatrul E28 (ZOOTEHNIE) 166 m2 166 m2 
Amfiteatrul A1 191,40 m2 191,40 m2 

2. Biobază 696 m2 560 m2 
3. Stupină + anexe 117 m2 117 m2 
4. Baza sportivă 10276 m2 10276 m2 
 
Biblioteca USAMV Iaşi are în prezent o suprafaţă utilă de 1326 m2 şi este constituită din 3 

săli de lectură cu capacitatea totală de 400 de locuri, ceea ce reprezintă peste 10% din numărul total 
de studenţi. Activitatea bibliotecii se desfăşoară în două schimburi şi este asigurată de personal cu 
studii superioare de specialitate.  

Fondul de carte aflat în bibliotecă asigură un număr suficient de exemplare pentru toate 
disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ. Mai mult de 50 % din fondul de carte este 
reprezentat de manuale, cursuri şi caiete de lucrări practice de nivel universitar apărute după anul 
2000, într-un număr suficient pentru acoperirea necesităţilor tuturor studenţilor. 

Biblioteca are un fond documentar totalizând 102.652 unităţi, din care 94.795 volume cărţi 
şi 7857 volume reviste (540 titluri). 

În anul 2007, biblioteca a contractat abonamente la un număr de 27 publicaţii seriale interne 
(în limba română), 40 externe (în limbi de circulaţie internaţională), pentru anul 2008, 42, respectiv 
41, iar pentru anul 2009 au fost făcute 14 abonamente interne (în limba română) şi un număr de 10 
publicaţii externe ce conţin informaţii necesare formării inginerilor piscicoli . 

Biblioteca efectuează un schimb de cărţi şi lucrări ştiinţifice  cu peste 60 universităţi, colegii 
şi institute de cercetare din întreaga lume, oferind lucrările ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, pentru a primi de la toate aceste instituţii un important 
număr de publicaţii anuale, semestriale, trimestriale sau lunare, în  limbile de circulaţie 
internaţională.  

Studenţii Facultăţii de Zootehnie beneficiază şi de materiale puse la dispoziţia lor în cadrul 
bibliotecilor de disciplină. 

Biblioteca este organizată în servicii specifice şi-şi desfăşoară activitatea pe perioada întregii 
săptămâni, timp de 12 ore pe zi. O zonă special amenajată pune la dispoziţia publicului academic 
lucrările de referinţă precum şi cărţi româneşti şi străine intrate în bibliotecă. Începând cu anul 
2006, Biblioteca este abonată la baze de date: THOMSON ISI, SCOPUS, CAB I, AGRICOLA 
FULL TEXT şi EBSCO şi a înfiinţat un Serviciu de Cercetare şi Consultanţă pentru masteranzi şi 
doctoranzi.  

Sălile de curs, laborator şi seminar asigură o suprafaţă/student corespunzătoare (tab. 1.2), 
în conformitate cu reglementările în vigoare (peste 2 m2/student). 

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice şi masteranzilor la programul Managementul 
resurselor genetice şi reproducţiei la animale se desfăşoară în laboratoare de cercetare proprii (tab. 1.3). 
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Tabelul 1.2 
 Laboratoarele şi sălile de seminarii  

 

Nr. 
crt. Denumire Suprafaţa 

(m2) 
Formaţia de 

lucru  
(nr. studenţi) 

Suprafaţă 
(m2/student) 

Laboratorul  Acvacultură 80 20 4,0 
Laboratorul  Hidrobiologie 27 20 1,4 
Nutriţia şi alimentaţia animalelor 113 20+20 2,8 
Laboratorul de Floră şi faună 
acvatică  95 20 4,7 

Metodologia cercetării ştiinţifice 28 20 1,4 
Management 40 20 2,0 

 
Tabelul 1.3 

Laboratoare pentru cercetare 
 

Nr. 
crt. Denumire Suprafaţă (m2) 

 Tehnologii de creştere a peştilor 50 
 Controlul calităţii nutreţurilor 95 
 Controlul calităţii apei 60 

TOTAL 205 
 
Sălile de curs şi lucrări practice dispun de facilităţile necesare desfăşurării procesului 

didactic (laptop, videoproiector, calculatoare, imprimante, retroproiectoare, aspectomate, cameră 
video şi alte materiale didactice). 

Spaţiile destinate procesului didactic şi de cercetare au fost modernizate, astfel încât să facă 
faţă cerinţelor unui învăţământ european. Fiecare laborator este dotat cu echipamentele necesare 
dobândirii cunoştinţelor, deprinderilor şi efectuării cercetării de profil, conform fişei laboratorului .  

Laboratorul „Nutriţie şi alimentaţie animală” este unul dintre cele mai moderne din 
facultate, dispunând de 10 calculatoare şi de o sală de analize chimice care este prinsă într-un 
program de modernizare. 

Laboratorul de „Floră şi faună acvatică” asigură desfăşurarea activităţilor de 
monitorizare a organismelor acvatice. 

Laboratorul “Hidrobiologie” dispune un aspectomat J24, 2 retroproiectoare Delta, 2 pH-
metre OP106, cameră foto digitală Canon, asigurând desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi 
intensivizare a calităţii mediului acvatic. De asemenea, are în prezent şi calculator Sistec P4 2.8GH-
512 MB, imprimantă HP Photosmart C3100, laptop Compaque NX 7400 şi un videoproiector 
Benque MP610. 

Laboratorul „Acvacultură” are în dotare centrifugi, 15 microscoape (dintre care 10 de 
ultimă generaţie şi unul cu cameră foto şi video), etuvă, termostat, retroproiector, videoproiector, 8 
calculatoare şi 2 pH-metre. 

Laboratorul „Management” are o reţea de 8 calculatoare PC, 4 imprimante de diferite 
tipuri, un videoproiector şi un laptop Philips. 

Cele 2 laboratoare cu specific tehnologic (Acvacultură, Tehnologia prelucrării 
produselor alimentare) deţin aparatură şi tehnică IT necesare derulării programelor specifice 
disciplinelor de Managementul exploataţiilor în acvacultură.  

Pentru documentare, studenţii de la specializarea Managementul exploataţiilor în 
acvacultură au acces la Biblioteca USAMV Iaşi. Aceasta are un fond documentar totalizând 112597 
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unităţi, din care 105942 volume carţi şi 6655 volume revista (537 titluri) din ţară şi străinătate, 
inclusiv abonamente la publicaţii de specialitate interne şi externe. Biblioteca asigură un număr 
suficient de publicaţii româneşti şi străine, corespunzătoare programului de studii universitare 
propus.  Pentru documentare, biblioteca dispune de acces electronic.  

Fondul de carte de specialitate existent în biblioteca USAMV Iaşi şi în baza de documentare 
a masterului cuprinde un număr suficient de titluri şi exemplare pentru toate disciplinele prevăzute 
în planul de pregătire. Peste 55% din titluri sunt apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute în 
ţară şi străinătate.  

De asemenea, baza de studii şi documentare proprie specializării Managementul 
exploataţiilor în acvacultură este formată din numeroase materiale didactice şi de cercetare . 

Masteranzii de la specializarea Managementul exploataţiilor în acvacultură beneficiază de 
spaţiu de cazare în căminele USAMV care au condiţii optime de locuit. De asemenea, au acces la 
baza sportivă a USAMV Iaşi care are în dotare echipament performant şi dispune de 2 săli de 
gimnastică, 2 terenuri de fotbal, 1 teren de tenis de câmp şi o pistă de atletism.  

Pentru activităţi didactice, sportive dar şi de agrement, studenţii utilizează Baza Hipică a 
USAMV Iaşi (întinsă pe o suprafaţă de 3,8 ha).  

Masteratul Managementul exploataţiilor în acvacultură beneficiază de un centru de calcul 
destinat procesării datelor obţinute în activitatea de cercetare, elaborarea de materiale didactice de 
care dispune Facultatea de Zootehnie. Prin intermediul acestuia este conectat la centrul de 
comunicaţii date şi informaţii aplicate (CCDIA) prin intermediul căruia se exploatează sistemul 
informatic integrat pentru contabilitate, casierie, programul informatic de evidenţă a studenţilor 
tuturor facultăţilor. De asemenea, foloseşte la exploatarea reţelei INTERNET şi INTRANET şi 
asigură navigarea optimă pe reţeaua academică INTERNET. 

Pe site-ul Uuniversităţii se oferă informaţii despre Facultatea de Zootehnie cu privire la 
personalul didactic şi de cercetate, facilităţile oferite studenţilor şi alte aspecte de interes public . 

Cadrele didactice şi studenţii utilizează softurile cu licenţă corespunzătoare disciplinelor de 
studiu din planurile de învăţământ prin intermediul reţelei de calculatoare din facultate.  

 

f. Resursele umane 
Cadrele didactice care activează la masteratul „Managementul exploataţiilor în 

acvacultură” respectă Carta universitară, care este întregită de Codul de etică şi integritate 
academică (aprobat de Senatul USAMV Iaşi) care apără valorile libertăţii academice, autonomiei 
universitare şi integrităţii etice . 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea cu prioritate în cadrul programului de 
masterat “Managementul exploataţiilor în acvacultură” în conformitate cu Statul de funcţiuni şi 
personal didactic sunt specialişti consacraţi în domeniu, cu recunoaştere în mediul academic 
naţional şi internaţional, lucru evidenţiat în CV-uri . 

La programul de masterat “Managementul exploataţiilor în acvacultură”, procesul 
didactic (curs, lucrări practice, seminar şi proiect) este efectuat  de 11 cadre didactice cu norma de 
bază în U.S.A.M.V. Iaşi, toţi având titlul de Doctor (100%) în specialitatea posturilor ocupate 
(tab. 1.4 ). 

Din totalul cadrele didactice, două au calitatea de Conducători de doctorat (18,18 %) în 
domeniul Zootehnie . 

Din cele 15 discipline din cadrul masteratului “Managementul exploataţiilor în 
acvacultură”, 3 (30%) sunt acoperite cu cadre didactice reprezentate de profesori şi conferenţiari. 

Din totalul cadrelor didactice cu predare la masteratul “Managementul exploataţiilor în 
acvacultură”, două sunt profesori (20 %), unul este conferenţiar (10 %) şi  şapte şefi de lucrări 
(70%) (tab. 1.5). 

Referitor la structura pe grupe de vârstă a personalului didactic cu predare la masteratul 
“Managementul exploataţiilor în acvacultură” 50 % se încadrează în grupa 41-50 ani (sunt cu 
grad de Şef lucrări), 30 % în grupa 51-60 ani (20 % sunt profesori universitari) şi 30 %  în grupa 
31- 40 ani (20%  şefi de lucrări) (tab. 1.5.). 
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În scopul realizării obiectivelor propuse şi a îndeplinirii calităţii academice în cadrul 
programului de masterat, s-a considerat optim raportul de 1/2 existent între numărul cadrelor 
didactice titulare cu normă de bază la USAMV Iaşi şi numărul total al masteranzilor înmatriculaţi 
(15 cadre didactice la 29 masteranzi). 

Tabelul 1.4 

Cadrele didactice cu normă de predare la programul de masterat 
 Disciplina Curs Lucrări practice

1. Exploataţii piscicole superintensive Şef lucr. dr. Leonte 
Corneliu

Şef lucr. dr. Leonte 
Corneliu 

2. Calitatea mediului şi producţia piscicolă Prof. dr. Păsărin Benone Prof. dr. Păsărin Benone 
3. Biologia producţiilor acvatice Şef lucr. dr. Hoha Gabriel Şef lucr. dr. Hoha Gabriel 
4. Exploataţii piscicole integrate Şef lucr. dr. Hoha Gabriel Şef lucr. dr. Hoha Gabriel 
5. Controlul şi expertiza calităţii peştelui Şef lucr. dr. Fotea Lenuţa Şef lucr. dr. Fotea Lenuţa 
6. Alimentaţie specială Şef lucr. dr. Leonte Doina Şef lucr. dr. Leonte Doina 
7. Merceologia produselor alimentare acvatice Şef lucr. dr. Fotea Lenuţa Şef lucr. dr. Fotea Lenuţa
8. Acvacultură şi dezvoltare durabilă Prof. dr. Gîlcă Ioan Prof. dr. Gîlcă Ioan 

9. Conservarea faunei şi florei acvatice Conf. dr. Gîlcă Valerica Şef lucr. dr. Gîlcă 
Valerica 

10. Managementul calităţii  în acvacultură Şef lucr. dr. Leonte Doina Şef lucr. dr. Leonte Doina 
11. Procesarea producţiilor acvatice Prof. dr. Usturoi Marius Prof. dr. Usturoi Marius 

12. Finanţare şi creditare în acvacultură Şef lucr. dr. Ignat Gabriela Şef lucr. dr. Ignat 
Gabriela 

13. Inspecţie şi legislaţie în acvacultură Şef lucr. dr. Avarvarei 
Bogdan

Şef lucr. dr. Avarvarei 
Bogdan 

14. Marketingul produselor acvatice Şef lucr. dr. Doliş Marius Şef lucr. dr. Doliş Marius 
15. Comunicare internaţională Prof. dr. Gîlcă Ioan Prof. dr. Gîlcă Ioan 

 

Tabelul 1.5 

Structura personalului didactic pe grade didactice şi grupe de vârstă 

Denumirea 
gradului 
didactic 

UM Total
din care: 

sub 30 
ani 

31-40 
ani 

41-50 
ani 

51-60 
ani 

61-65 
ani 

peste 
65 ani

Profesor 
universitar 

Nr 2 - -  2 -  - 
% 20 - -  120 - - 

Conferenţiar 
universitar 

Nr 1 - -  1 - - 
% 10 -   10 - - 

Şef lucrări Nr 7 - 2 5  - - 
% 70 - 20 50 - - - 

TOTAL Nr 10 - 3 5 3 - -
% 100,0 - 20 50 30 - -

 
Anual, cadrele didactice se autoevaluează şi sunt evaluate (de şeful de catedră, de colegi şi 

de către masteranzi), pe baza formularelor aprobate de Senatul USAMV Iaşi. 
 

2. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 
 
a. Conţinutul programului de studiu 
Programul de masterat “ Managementul exploataţiilor în acvacultură”, continuă studiile 

universitare din domeniul Zootehnie şi are ca misiune perfecţionarea specialiştilor în pregătirea 
managerială de înaltă performanţă. Masteranzii vor dobândi cunoştinţele manageriale teoretice şi 
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practice necesare optimizării activităţii din unităţile piscicole şi/sau de procesare a producţiilor 
obţinute, în aşa fel încât să se asigure eficienţa tehnică şi economică în unităţile piscicole. 

Activităţile didactice la programul de masterat ”Managementul exploataţiilor în 
acvacultură”, se desfăşoară pe durata a 2 ani (tab. 1.7), în conformitate cu planul de învăţământ 
elaborat (tab. 1.9). Planul de învăţământ a fost discutat şi avizat de către Consiliul Facultăţii de 
Zootehnie, cu respectarea Regulamentului pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 
periodică a programelor de studii – licenţă, masterat (şi aprobat, ulterior, de Senatul U.S.A.M.V. 

 

Tabelul 1.7  
Numărul orelor pe săptămână 

Anul Semestrul I Semestrul II Medie anuală
I 16 15 15,5 
II 16 - 16 
Media 16 15 15,75 

 

În baza planului de învăţământ au fost elaborate fişele disciplinelor, în care sunt precizate 
competenţele generale şi de specialitate dobândite în urma parcurgerii fiecărei discipline; aceste fişe 
cuprind: tipul disciplinei (DCA, DC, DS), numărul de ore repartizate pe semestre (curs, lucrări 
practice, seminarii, proiecte), numărul de credite ECTS, misiunea şi obiectivele, conţinutul pe 
capitole şi subcapitole (la curs, lucrări practice, seminarii şi proiecte), metodele de predare, 
modalitatea de evaluare a cunoştinţelor şi bibliografia. 

Poziţionarea disciplinelor de studiu în planul de învăţământ urmează o succesiune logică, 
prin care se asigură posibilitatea însuşirii temeinice a cunoştinţelor disciplinelor de aprofundare, cât 
şi a celor de sinteză. Astfel, planul de învăţământ cuprinde discipline obligatorii, (de aprofundare) 
cu un total de 812 ore convenţionale (80,40%) şi discipline opţionale (de sinteză), cu 198 ore 
convenţionale (19,60%) (tab. 1.8). 

Tabelul 1.8 
Ponderea disciplinelor din planul de învăţământ la  

„Managementul exploataţiilor în acvacultură” 
Discipline Nr. ore convenţionale Total 

Anul I Anul II ore % 
de aprofundare 476 336 812 80,40 
de sinteză 198 - 198 19,60 
complementare - - - - 
Total 674 336 1010 100,00

 
Fiecare disciplină are repartizat un anumit număr de credite de studii ECTS, astfel încât 

fiecare semestru are câte 30 de credite transferabile, rezultând un total de 120 credite; pentru 
lucrarea de disertaţie sunt alocate 10 credite .Programul de studiu „Managementul exploataţiilor 
în acvacultură” prevede un număr de 1010 ore convenţionale din care 674 în anul I şi 336 în anul 
al II-lea. Raportul dintre orele de curs şi cele privind activităţile didactice aplicative este de 0,88 
(0,75 în anul I şi 1,00 în anul al II-lea). 
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Tabelul 1.9  
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru anul universitar 2017-2018 
ANUL I 

 

Nr. 
crt Disciplina Cod 

disciplină 

Semestrul I – 14 săptămâni Semestrul II – 14 săptămâni Total 
ore 

conv 
Total 

crediteC S/ 
L P E/C/

P 
Ore 

conv. 
Nr. 
cred C S/ 

L P E/C/
P 

Ore 
conv 

Nr. 
cred

DISCIPLINE OBLIGATORII 

1 Exploataţii piscicole 
superintensive M/MEAA101 2 1 1 E/P 84 6+3 - - - - - - 84 9 

2 Calitatea mediului şi 
producţia piscicolă M/MEAA102 2 2 - E 84 6 - - - - - - 84 6 

3 Biologia producţiilor 
acvatice M/MEAA103 1 1 - E 42 5 - - - - - - 42 5 

4 Exploataţii piscicole 
integrate M/MEAA104 - - - - - - 1 1 1 E/P 56 6+2 56 8 

5 Controlul şi expertiza calităţii 
peştelui M/MEAA105 - - - - - - 2 1  E 70 5 70 5 

6 Alimentaţie specială M/MEAA106 - - - - - - 2 2  E 84 7 84 7 
7 Practică *  - - - - - - - - - C 30 2 30 2 
 TOTAL  5 4 1 3/-/1 210 20 5 4 1 3/1/1  240 22 450 42 

DISCIPLINE OPŢIONALE 

7A Acvacultură şi dezvoltare 
durabilă M/MEAS107 

1 1 - C 42 5 - - - - - - 42 5 
7B Conservarea faunei şi florei 

acvatice M/MEAS108 

8A Managementul calităţii în 
acvacultură M/MEAS109 

- - - - - - 1 1 - C 42 4 42 4 
8B Merceologia produselor 

alimentare acvatice M/MEAS110 

9A/
9B 

Comunicare 
internaţională(E/F) M/MEAS111 1 1 - C 42 5 1 1 - C 42 4 84 9 

 TOTAL  2 2  2C 84 10 2 2  -/2/- 84 8 168 18 
TOTAL SEMESTRU 7 6 1 3/2/1 294 30 7 6 1 3/3/1 324 30 618 60 

TOTAL AN 14 3/2/1 294 30 14 3/3/1 324 30 618 60 
ANUL II 

Nr. 
crt Disciplina Cod 

disciplină 

Semestrul I – 14 săptămâni Semestrul II – 14 săptămâni Total 
ore 

conv 

Total 
crediteC S/ 

L P E/C/
P 

Ore 
conv. 

Nr. 
cred C S/ 

L P E/C/
P 

Ore 
conv 

Nr. 
cred

DISCIPLINE OBLIGATORII

1 Procesarea producţiilor 
acvatice M/MEAA112 2 2 - E 84 8 - - - - - - 84 8 

2 Finanţare şi creditare în 
acvacultură M/MEAA113 2 1 - E 70 7 - - - - - - 70 7 

3 Inspecţie şi legislaţie în 
acvacultură M/MEAA114 2 2 - E 84 8 - - - - - - 84 8 

4 Marketingul produselor 
acvatice M/MEAA115 2 1 - C 70 7 - - - - - - 70 7 

5 Practică de specialitate şi 
activitate de cercetare * M/MEAS116 - - - - - - - - - C 420 30 420 30 

 TOTAL  8 6 - 3/1/- 308 30 - - - - - - 308 30 

TOTAL  SEMESTRU 8 6  3/1/- 308 30 - - - -/1/- 420 30 728 60 
TOTAL AN 14 3/1/- 308 30 - -/1/- 420 30 728 60 

Susţinerea disertaţiei = 10 credite 
*2  săptămâni pentru elaborarea disertaţiei în anul II, semestrul II 
                                        

Planul de învăţământ la masteratul „Managementul exploataţiilor în acvacultură” 
prevede stagii de practică însumând 450 ore, ceea ce reprezintă 26,80% din totalul orelor de studiu 
(30 ore în anul I- semestrul II, respectiv 3,4% şi 330 ore în anul II-semestrul II, respectiv 39,30%). 
Pentru elaborarea lucrării de disertaţie sunt alocate 90 ore de activitate, respectiv 5,26% din total 
ore de studiu . 

Finalizarea studiilor de masterat se realizează printr-un examen de disertaţie, care se susţine 
în formele prevăzute de „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
licenţă/disertaţie” aprobat de Senat . În baza examenului de disertaţie, masteranzii obţin Diplomă de 
master în  „Managementul exploataţiilor în acvacultură” . 

Activităţile de instruire practică se realizează conform „Regulamentului pentru organizarea şi 
desfăşurarea practicii” (în cadrul Staţiunilor de cercetare Ezăreni şi Acvares, în unităţi de producţie sau 
alte staţiuni de cercetare, pe baza unor convenţii/contracte încheiate între facultate şi diverşi beneficiari  
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În planurile de învăţământ, ca şi în fişele disciplinelor, este prevăzută forma de verificare a 
masteranzilor după parcurgerea fiecărei discipline; astfel, masteranzii au de susţinut un număr de 10 
examene (62,50%), 6 colocvii (37,50%).  

Evaluarea masteranzilor la fiecare disciplină se face şi în timpul semestrului respectând 
criteriile ECTS, iar la sfârşitul semestrului se realizează evaluarea finală, prin examen sau colocviu. 

Planurile de învăţământ sunt compatibile cu planurile şi programele de studii similare din 
ţară (www.usamvb.ro, www.usab-tm.ro etc.) şi din alte state ale lumii (http://www.eurama.org/32-
Semester1.htm). 

Disciplinele din planul de învăţământ a programului de masterat au o relevanţă cognitivă şi 
profesională însemnată, definită în relaţie cu ritmul de dezvoltare a cunoaşterii şi tehnologiei din 
domeniul zootehniei şi care asigură compatibilitatea cu cerinţele pieţei muncii şi cu cadrul naţional 
de calificări profesionale. 

Ponderea diciplinelor la programul “Managementul exploataţiilor în acvacultură” este 
exprimată în credite ECTS, ceea ce asigură compatibilitatea cu programele de studii similare din 
statele Uniunii Europene. Competenţele generale (antreprenoriale, comunicaţionale şi de negociere) 
şi specifice (aplicarea principiilor moderne în creşterea animalelor; efectuarea lucrărilor de 
ameliorare genetică; proiectarea tehnologică a exploataţiilor zootehnice; procesarea şi valorificarea 
superioară a producţiilor) permit absolvenţilor să activeze în orice sector european de creştere a 
animalelor. 

 
b. Studenţii 
În anul universitar 2017-2018, la programul de masterat Managementul exploataţiilor în 

acvacultură, au fost înscriŞi  un număr de 15  studenţi în anul II, din care au promovat examenele 
13 studenţi (86,7%). La examenul de disertaţie s-au înscris 9 studenţi (69,2%), care au promovat 
acest examen cu medii de nouă ( 66,7%)  Şi zece (33,3%). 

Oferta educaţională este popularizată în vederea recrutării candidaţilor la admitere, prin 
diferite mijloace (pagină web proprie, broşuri şi afişe de popularizare, deplasări în licee şi 
prezentarea ofertei educaţionale, mass-media ş.a.). Este asigurat accesul neîngrădit la documentarea 
asupra ofertei facultăţii privind condiţiile de studiu şi de viaţă ale studenţilor . 

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de licenţă (finalizare ciclu I)  
sau a altor acte de studii echivalente şi sunt admişi exclusiv pe baza competenţelor lor academice. 
Regulamentul de admitere este prezentat pe site-ul universităţii (www.uaiasi.ro).  

Metodolgia privind admiterea 2017/2018 prevede că ierarhizarea candidatilor se face in 
functie de rezultatele din timpul şcolarizării universitare (75% media anilor de studiu şi 25% media 
la examenul de licenţă). 

Admiterea studenţilor 
Oferta publicitară pentru candidaţii la admitere la USAMV Iaşi se anunţă public cu cel puţin 

6 luni înainte şi se realizează prin diferite mijloace (pagină web proprie, broşuri şi afişe de 
popularizare, deplasarea în licee şi prezentarea ofertei educaţionale, mass-media ş.a.)( fiind asigurat 
accesul neîngrădit la documentarea asupra ofertei facultăţii privind condiţiile de studiu şi de viaţă 
ale studenţilor. 

Admiterea este reglementată prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursului de admitere, pe specializări conform prevederilor legale şi ale Senatului Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi. Toate informaţiile necesare admiterii sunt 
prezentate şi pe pagina web a facultăţii.  

Rezultatele examenului de admitere (listele cu candidaţii înscrişi la examen şi situaţia lor – 
admis/respins) sunt, de asemenea, publicate în pagina de internet a universităţii şi a facultăţii. 

Accesul la studii de masterat în Facultatea de Zootehnie este condiţionat de posesia diplomei 
de licenţă şi se decide prin concurs, în limita locurilor de studii stabilite de facultate, cu aprobarea 
Senatului. Numărul locurilor se stabileşte având în vedere potenţialul uman şi material al facultăţii 
şi tendinţele de pe piaţa calificărilor.  
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Admiterea se organizează pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe locuri cu taxă 
(în învăţământul de zi) şi se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului, nefiind 
nici un fel de criterii discriminatorii. 

Rezultatele examenului de admitere (listele cu candidaţii înscrişi la examen şi situaţia lor –
admis/respins) sunt publicate în pagina de web a universităţii. 

 
 

c. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
 

Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi dispune de laboratoare proprii destinate cercetării în domeniul 
programului de Managementul exploataţiilor în acvacultură. 

O mare parte din activitatea de cercetare propusă în cadrul colectivelor facultăţii a fost 
contractată cu diferitele organisme finanţatoare interne sau internaţionale (C.N.C.S.I.S., M.E.C.I, 
Banca Mondială, PN I, PN II, etc). 

Laboratoarele de cercetare sunt dotate corespunzător cu echipamente moderne, care permit 
realizarea obiectivelor temelor de cercetare de anvergură naţională şi internaţională, specifice 
domeniului programului de studii universitare de masterat (tab.1.10 , tab.1.11 ).  

 
Tabel 1.10 

Infrastructura de cercetare aflată în laboratoarele din cadrul Facultăţii de Zootehnie 
 

Tip de aparatură/echipamente şi materiale 

Focalizator izoelectric (Isoelectric Focusing)- IEF-SYS
Aparate electroforeză 
MP Fast Prep 24 
Translluminator TFX-20 LC
UV-VIS Spectrophotometer T90
Horizontal Laminar Flow - Linea Blue Air Flow Activa
Motic microscope B1 series
Cepheid™ SmartCycler™ Real-Time Thermal Cycler
IMV Technologies - ACCUCELL photometer
Hettich centrifuge 
Memmert 400 Cooled vacuum oven
Balanţe analitice 
Balanţe tehnice 
Balanţe termice 
Sterilizatoare 
Centrifugă 
Rator - Heidolph Laborota 4002
Magnetic stirrer STIRRER
Orbital stirrer - Heidolph UNIMAX 1010
Automatic burette PELLET
Titration equipment TITRONIC universal
Analyzer for chlorides JENWAY
Thermo-adjustable water bath - MEMMERT
Incubator MEMMERT
Laboratory homogenizer - Heidolph Silent crusher M
Kjeldahl - Velp system
Soxlet device 
System for fibres’ extraction VELP - FIWE 6
Thermo-adjustable sand bath - SELECTA 
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Calcinations oven - SUPERTHERM-6l
Electronic pipette Handy Step
Single channel pipette TransferpetteS
Distiller Raypa 
Spectro-photometer Shimadzu - UVmini-1
Gas-chromatograph 7890 A
Filtration system 
Thermo-adjustable electric battery - SELECTA
Soxhlet - Velp system 
Incubator electric CLEO (60 ouă/serie)
Incubator IV - 120 (120 ouă/serie)
Incubator IV - 1,2 (1200 ouă/serie)
Frigidere
Aparate electroforeză 
Microscoape 
Aparatură pentru determinarea principalelor însuşiri fizico-chimice ale ouălor 

(greutate, dimensiuni cameră de aer, format, volum, greutate specifică, rezistenţă la 
spargere a cojii minerale, valoare pH, indice albuş, indice gălbenuş, indice Haugh etc. 

Biobaza cu linie de baterie BP-3 pentru 1200 găini ouătoare, păsări de 
Aparatură pentru determinarea principalelor componente din lapte, produse 
Calculatoare Pentium 
Copiatoare 
Aparate filmat şi camere de captare imagini
Aparat de determinare a grăsimii carcaselor
Aparat de determinare a stării de gestaţie
Aparate pentru distilarea apei
Etuve termoreglabile electrice
Cuptoare pentru calcinare
Lanametru 
Aparat pentru determinarea lungimii fibrelor de lână
Aparat pentru condiţionat lâna
Aparat pentru determinarea rezistenţei fibrei de lână
Aparat electroforeză 
Moară electrică 
pH-metru
Analizator aminoacizi 
Aparat Amonia 
Aparat titrare automat 
Baie de apă cu trei locuri
Baie de nisip 
Balanţă analitică 
Centrifugă electrică 
Cuptor electric 
Etuvă electrică 
Evaporator rotativ 
Fotocolorimetru fără anexe
Galvanometru 
Gaz cromatograf 
Polarograf 0H-105 
Popă de vid 
Retractometru Abbé 
Spectrofotometru VSU-2P
Spectrofotometru UV-VIS
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Ultracentrifugă MOM 
Biuretă automată 
Centrifugă unghiulară 
Etuvă 
Fotocolorimetru FEK 
Microscop biologic MC-3
Termohigrograf 
Termostat 
Agitator magnetic 
Electrokimograf 
Miograf
Balanţă seminioanalitică
Centrifugă 
Aparat proiecţie ATLAS
Sinconograf 
Microtom 
Dispozitiv microfotografii
Truse disecţie 
Microscop MC-5 
Video pointer 
Balanţă analitică-model PI-214 DENVER
pH-metru portabil WINDAUS
Anemometru testo 
Biuretă automată Pellet
Aparat Parnas-Wagner
Baterie termoreglabilă-Selecta
Cuptor de calcinare-Supreterm (6 l)
Cuptor de calcinare 
Sterilizator-ESAC 100 (etuva termoreglabilă)
Aparat Parnas-Wagner
Aparat Soxhlet 
Sistem Kjeldahl VELP (unitate de mineralizare şi distilare) 
Extractor de fibre VELP
Termobalanţa Kern 
Spectrofotometru UV-VIS mini 1240 Schimatzu
Sterilizator-ESAC 50 (etuva termoreglabilă)
pH-metru de laborator Inolab
Centrifugă Universal 320 Hettich
Baie de apă Memmert 
Baie de apă cu 3 locuri
Balanţă analitică Radwag
Baie de nisip Selecta 
Baie de nisip electrică 
Sistem pentru extragerea grăsimilor VELP
Sistem Kjeldahl VELP (unitate de mineralizare, distilare, scruber şi pompă)
Gaz-cromatograf cuplat cu spectrometru de masă cu detector quadrupol Agilent
Incubator
Biuretă automată Assistent
Titrator automat Titronic universal
Pipetor Hirschmann 
Balanţă tehnică Kern 
Rotaevaporator 
Moară electrică 
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Moară cu cuţit Grindomix
Agitator magnetic 
Centrifugă T 24 
Centrifugă Universal 320 hettich
Frigider
Sistem IT 

 
Temele de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului zootehnie, abordând 

subiecte din sfera disciplinelor fundamentale şi aplicative, pentru rezolvarea unor probleme majore 
ale pisciculturii şi acvaculturii, de interes zonal şi naţional. 

Programul propriu de cercetare al masteratului Managementul exploataţiilor în 
acvacultură  este în concordanţă cu direcţiile stabilite prin planul strategic al Facultăţii de 
Zootehnie, aprobat de Consiliul Profesoral şi Senatul USAMV Iaşi şi face parte integrantă din 
politica Universităţii.  

Personalul didactic desfăşoară o amplă activitate ştiinţifică, recunoscută şi apreciată la nivel 
naţional, dovadă fiind distincţiile şi premiile obţinute. 

Principalele teme de cercetare ştiinţifică abordate se înscriu în aria ştiinţifică a 
domeniului şi se referă la:  

– Optimizarea producţiilor piscicole; 
– Studii privind reproducţia organismelor acvatice şi a peştilor; 
– Optimizarea alimentaţiei peştilor şi a organismelor acvatice; 
– Studii privind valorificarea superioară a producţiilor piscicole şi acvatice. 
Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenţii desfăşoară o susţinută activitate de 

cercetare conform direcţiilor stabilite prin planurile strategice ale facultăţii. Rezultatele 
semnificative sunt valorificate prin publicaţii (cărţi, lucrări ştiinţifice, articole etc.), în edituri sau 
reviste de specialitate, din străinătate sau din ţară, recunoscute de CNCSIS. De asemenea, sunt 
întocmite rapoarte de cercetare, rapoarte de expertiză etc., iar rezultatele notabile sunt prezentate la 
sesiuni, simpozioane, seminarii, din ţară şi străinătate.  

Rezultatele cercetării sunt valorificate prin lucrări ştiinţifice, brevete, comunicări, rapoarte, 
cărţi de specialitate etc. Majoritatea rezultatelor cercetărilor efectuate de cadrele didactice, 
doctoranzi şi masteranzi au fost valorificate prin publicarea lucrărilor ştiinţifice în Revista Facultăţii 
de Zootehnie: Lucrări ştiinţifice – seria Zootehnie ISSN 1454-7368, cotată B+ si indexată CABI, 
care a ajuns la volumul 52 şi în alte reviste recunoscute CNCSIS. U.S.A.M.V. Iaşi dispune de 
editură proprie ,,Ion Ionescu de la Brad” şi tipografia ,,Agroprint” prin care sunt publicate 
rezultatele obţinute de către cadrele didactice.  

Facultatea de Zootehnie Iaşi organizează anual, un Simpozionul ştiinţific cu participare 
internaţională. Cu această ocazie sunt înscrise în program şi alte dezbateri, workshop-uri, mese 
rotunde, expoziţii de carte etc. Studenţii facultăţii participă anual la Simpozionul Studenţesc 
organizat de către universitate în luna mai. 

Facultatea de Zootehnie dispune de un Centrul de cercetări zootehnice (cod 55/11.V.2000, 
certificat nr. 27/CC-B) acreditat din anul 2001 care include laboratoare proprii destinate cercetării 
de profil. 

Cadrele didactice implicate în programul de masterat au fost sau sunt directori de granturi de 
cercetare ştiinţifică sau fac parte din colective de cercetare la astfel de contracte . 

Astfel, activitatea de cercetare este finanţată pe bază de contracte încheiate în general cu 
autorităţi specializate (MCT, CNCSIS, Banca Mondială, ANCS) şi cu diferiţi agenţi economici. 
Prin urmare, sunt atrase resursele financiare necesare pentru realizare obiectivelor propuse în 
activitatea de cercetare. Din punct de vedere logistic, există resurse specifice cercetării, suficiente 
pentru buna desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică şi realizarea obiectivelor acesteia. 
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d. Activitatea financiară 
  

Facultatea de Zootehnie dispune de un buget anual de venituri şi cheltuieli aprobat de Senat. 
Bugetele se fundamentează de către compartimentele specializate din universitate, împreună cu 
Decanul şi administratorul facultăţii. 

Pentru finanţarea de bază a activităţii Facultăţii de Zootehnie, sumele sunt alocate de către 
M.Ed.N. în funcţie de numărul studenţilor echivalenţi, indicatorii de calitate, pentru burse în funcţie 
de numărul fizic de studenţi, pentru lucrări RK, dotări şi investiţii, în raport de valoarea alocată 
ministerului de la Bugetul de Stat, iar subvenţiile pentru cămine şi cantină, în funcţie de numărul 
fizic de studenţi subvenţionaţi de la Bugetul de Stat. 

Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare 
pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget la studiile universitare de licenţă, 
masterat sau doctorat similare şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin diferite mijloace de 
comunicare. Studenţii sunt informaţi asupra posibilităţilor de asistenţă financiară din partea 
facultăţii şi despre modul de utilizare a taxelor. Raportul de activitate al Universităţii este publicat 
sub formă  de broşură şi pe pagina web. 

Facultatea dispune de resurse financiare suficiente pe termen scurt şi în perspectivă pentru 
realizarea în mod adecvat a misiunii şi obiectivelor programului de studiu. Bugetul anual este realist 
luând în calcul alocaţiile bugetare şi veniturile proprii.  

Contabilitate. Facultatea de Zootehnie are organizată la nivelul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară, contabilitate proprie, registru de inventar, bilanţ contabil, cont de 
execuţie bugetară şi raport de gestiune. Cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare, veniturile încasate şi destinaţia lor. Din studierea acestor documente rezultă caracterul non-
profit al Facultăţii. Facultatea de Zootehnie dispune în cadrul compartimentului contabilitate al 
universităţii de o activitate informatizată şi permanent transparentă.  

Auditare şi răspundere publică. Universitatea are stabilite comisiile de auditare internă. 
Bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi rezultatele auditării externe a situaţiilor financiare 
sunt făcute publice în urma analizei făcute de Senat. 

 

 
3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 
a. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 
Asigurarea calităţii activităţilor constituie o preocupare permanentă a managementului 

universitar din Facultate. În cadrul facultăţii funcţionează Comisia pentru evaluarea si asigurarea 
calităţii, formată din: Prof.dr.Paul Corneliu BOIŞTEANU– decan, Preşedinte Şi membri Şef. 
Lucr.dr. Mihaela Ivancia – prodecan, Prof.dr. Usturoi Marius Giorgi - director departament, student 
Oana-Ştefana Bucur. 

Comisia, desemnată de Consiliul facultaţii coordonează activitatea Comisiilor pe programe 
de studii, stabileşte scopurile si obiectivele asigurarii calitatii si mijloacele de realizare a acestora. 
Strategiile sunt focalizate pe obiective şi se referă la modul de mobilizare a resurselor pentru 
realizarea în timp a obiectivelor propuse la nivel de instituţie şi pe programe de studiu. Cultura 
calităţii se referă la valorile, normele şi activităţile practicate pentru initierea, aprobarea, evaluarea 
şi monitorizarea calităţii activităţilor didactice si de cercetare. 

Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt înscrise în Regulamentul 
pentru asigurarea calităţii. 

Comisia este subordonată comisiei omoloage constituită la nivelul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi şi colaborează cu Departamentul de Asigurare a Calităţii 
(DAC) din universitate, înfiinţat în anul 2006. Prin alcătuirea ei, CEAC din facultate sprijină 
crearea culturii calităţii. Acţiunile de asigurare şi evaluare a calităţii se realizează cu implicarea 
tuturor cadrelor didactice şi studenţilor. 
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Comisia de specialitate din cadrul facultăţii acţionează în conformitate cu Politica de 
Asigurare a Calităţii în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi ce rezultă din 
regulamentul de funcţionare. Această politică, elaborată de Rectorul universităţii, demonstrează 
locul central atribuit calităţii în strategia universităţii, precum şi implicarea totală a managementului 
de la cel mai înalt nivel în realizarea obiectivelor privind calitatea. 

Relaţia funcţională, definită prin planul strategic dintre managementul academic şi 
administrativ este în conformitate cu normativele legale în vigoare. 

Procesul decizional strategic este susţinut de un grup de management strategic - Biroul 
de conducere al Consiliului Facultăţii compus din decan, prodecani, directorii de departamente şi un  
reprezentant al studenţilor.  

La nivelul entităţilor funcţionale (facultate/departament/compartiment), responsabilitatea 
definirii şi implementării “Programelor anuale de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii proceselor 
didactice şi de cercetare ştiinţifică”, a menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii 
cu standardele de referinţă revine colectivelor de conducere a acestora, lărgite cu responsabilii cu 
calitatea/auditorii interni. Conformitatea sistemului de management al calităţii cu cerinţele 
standardului internaţional ISO 9001:2000 se asigură pe baza documentaţiei specifice a sistemului de 
management al calităţii având următoarea structură: 

a) manualul calităţii; 
b) procedurile generale ale sistemului de management al calităţi; 
c) proceduri operaţionale, care precizează obiectivele şi rezultatele aşteptate ale diferitelor 

activităţi cu incidenţă asupra calităţii. 
 
Politicile, strategiile şi procedurile pentru asigurarea calităţii 
Una dintre preocupările constante în cadrul U.S.A.M.V. Iaşi o reprezintă stabilirea unei 

politici de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii.  
Politica în domeniul calităţii se referă la următoarele aspecte: realizarea unor înalte 

standarde academice, creşterea volumului şi a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică, realizarea 
unui sistem de comunicaţii care să faciliteze performanţa, crearea unui climat instituţional adecvat 
vieţii academice, prezenţa unei preocupări permanente pentru crearea unei culturi a calităţii, cu 
participarea întregului personal al Universităţii, promovarea unor factori motivaţionali ai resurselor 
umane, realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului, asigurarea unui sistem 
eficient de control, aplicarea unui management instituţional modern, promovarea acţiunilor de 
cooperare interuniversitară pe plan naţional şi internaţional 

În USAMV Iaşi există o strategie pentru calitate, un sistem de management al calităţii, 
proceduri de asigurare a calităţii, standarde ale programelor de studii. 

 
b.  Proceduri pentru monitorizarea şi revizuirea programelor de studii 
 
Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi diplomelor ce 

corespund calificărilor 
Iniţierea unor noi programe de studiu, planificarea lor, monitorizarea şi evaluarea periodică 

a calităţii programelor de studiu derulate în facultate, ca şi în întreaga Universitate de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, se realizează în mod sistematic, cu respectarea unor reguli 
unitare, definite prin Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 
periodică a programelor de studii). 

În concordanţă cu conţinutul acestui regulament, în vederea compatibilizării planurilor de 
învăţământ şi a programelor analitice cu cele existente în instituţii similare în profil din ţară şi 
străinătate, periodic se revizuieşte Curriculum-ul universitar, iar anual programele analitice. 

Elementele urmărite au vizat următoarele aspecte: 
 analiza gradului de încărcare a Curriculum-ului universitar; 
 corelarea traiectoriei universitare; 
 planificarea orară; 
 obiectivele şi misiunile disciplinelor cuprinse în curriculum; 
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 optimizarea numărului de ore didactice, respectiv de credite transferabile în funcţie de 
exigenţele pieţei muncii; 

 reactualizarea în permanenţă a informaţiei universitare prin documentare bibliografică 
permanentă; 

 valorificarea potenţialului tehnologic informatizat în procesul instructiv-educativ. 
Stabilirea programelor de studii derulate în universitate are la bază Nomenclatorul MECI 

privind domeniile de studii şi specializările în vigoare şi documentele ARACIS referitoare la 
asigurarea calităţii în învăţământul superior. 

Diplomele oferite absolvenţilor sunt în concordanţă cu calificările universitare reglementate 
la nivel naţional prin Cadrul Naţional al Calificărilor. 

 
c. Proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării 
 
Evaluarea studenţilor 
Având în vedere importanţa evaluării rezultatelor învăţării pentru realizarea obiectivelor 

privind creşterea calităţii în educaţie în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
există o preocupare continuă pentru îmbunătăţirea metodelor de evaluare a studenţilor. Astfel, 
studenţii Facultăţii de Zootehnie sunt evaluaţi conform Regulamentului privind evaluarea  
cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor, avizat de către Consiliul facultăţii.  Conform acestui 
regulament, la examinare vor participa titularii de curs însoţiţi de cel puţin un alt cadru didactic . 
Programarea examenelor şi asistenţei la examene sunt realizate şi aduse la cunoştinţa celor implicaţi 
cu două săptămâni înainte de începerea sesiunii de examene. 

Formele şi metodele de evaluare şi examinare a studenţilor, centrate pe rezultatele învăţării 
au fost definite în cadrul specializării „Managementul exploataţiilor în acvacultură”, în etapa de 
proiectare a programului de studiu, în Planurile de învăţământ, precum şi în Fişele disciplinelor. În 
cadrul fiecărei discipline, titularii acestora au stabilit modalităţile de predare-învăţare-examinare 
având în vedere necesitatea realizării transparenţei şi a unei evaluări obiective a studenţilor. 

Modul de evaluare calitativă şi cantitativă a studenţilor este adus la cunoştinţă acestora şi 
explicat la început de an universitar de către fiecare tutore (Prin intermediul avizierelor de la fiecare 
disciplină, studenţii iau cunoştinţă de criteriile de evaluare şi de ponderea acestora în nota finală, 
care sunt trecute şi în fişele disciplinelor anual. 

 
d. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 
 
Raportul optim dintre numărul cadrelor didactice şi studenţi este propus la începutul fiecărui 

an universitar, de către Consiliul facultăţii, prin Statele de funcţii, şi aprobat de Senatul USAMV 
Iaşi. În cazul specializării de „Managementul exploataţiilor în acvacultură”, raportul dintre 
numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în USAMV Iaşi şi numărul total de studenţi 
înmatriculaţi este de 1 la 3 (12 cadre didactice: 36 studenţi). Astfel, este realizată o concordanţă 
perfectă între cifra de şcolarizare, propusă de către facultăţi şi politica de ocupare a posturilor 
vacante). 

Începând cu anul universitar 2006-2007, în facultate s-a realizat evaluarea periodică a 
cadrelor didactice, în conformitate cu criteriile elaborate la nivelul USAMV Iaşi.  

Evaluarea colegială este una dintre formele de evaluare periodică realizată pentru aprecierea 
anuală a performanţelor individuale ale fiecărui cadru didactic, în urma căruia se întocmeşte un 
raport de evaluare prezentat în Consiliul facultăţii. 

Pentru evaluarea cadrelor didactice de către studenţi au fost definite instrumente şi reguli 
unitare de evaluare la nivelul universităţii şi facultăţilor componente prin Procedura de evaluare a 
disciplinei/cadrului didactic de către studenţi. 

Evaluarea prin studenţi se realizează semestrial pentru fiecare disciplină şi cadru didactic şi 
se finalizează prin măsuri de îmbunătăţire a conţinuturilor şi metodelor de predare-învăţare-
evaluare. Sinteza rezultatelor evaluării realizate cu ajutorul studenţilor este dezbatută, la nivelul 
facultăţii, în şedinţele de catedră/consiliu profesoral organizate după încheierea evaluării şi 
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prelucrării statistice a fişelor primare. Într-un cadru transparent, concluziile evaluării studenţilor se 
comunică părţilor interesate, respectiv cadre didactice titulare, conducerii facultăţii şi catedrelor, 
studenţilor. 

 Procedura completă de evaluare a cadrelor didactice cuprinde şi autoevaluarea după criterii 
stabilite, de asemenea, la nivel de universitate. 

Evaluarea anuală a personalului didactic din facultate este responsabilitatea şefilor de 
catedră, care evidenţiază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă individuale în Fişa de 
evaluare a cadrului didactic de către şeful de catedră elaborată de către universitate.  

La promovarea personalului didactic din facultate se va ţine cont de analiza tuturor acestor 
documente de evaluare a performanţelor în predare şi cercetare, precum şi a serviciilor aduse 
facultăţii şi universităţii. 

 
e.Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti 
Predarea se face în conformitate cu programul de studiu propus, în funcţie de caracteristicile 

studenţilor. Fiecare cadru didactic are strategii actualizate de predare, cu obiective clare pe care le 
publică împreună cu programa şi bibliografia sub o formă accesibilă. Cadrele didactice folosesc 
Editura şi tipografia existentă din U.S.A.M.V. Iaşi pentru publicarea şi multiplicarea materialelor de 
studiu necesare studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi altor specialişti în domeniu. De 
asemenea, au cursuri documentate la zi (unele din ele fiind accesibile on-line) şi utilizează metode 
moderne de predare-învăţare . 

Biblioteca USAMV Iaşi lucrează cu un program informatizat Liberty 3, care permite 
documentarea on-line a studenţilor şi cadrelor didactice. 

La nivel instituţional, Biblioteca Universităţii asigură resursele pentru învăţare prin: 
achiziţia de manuale şi alte publicaţii, abonamente la reviste naţionale şi internaţionale şi accesul la 
baze de date relaţionale, multiplicarea materialelor didactice în reprografie sau publicarea în Editura 
Universităţii Agronomice „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. 

Biblioteca dispune de cursuri şi abonamente la principalele reviste de specialitate pentru 
disciplinele aflate în programa de studiu a masteratului . 

Calitatea predării disciplinelor incluse în planul de învăţământ al programului de Masterat 
„Managementul exploataţiilor în acvacultură” depinde în mod direct de calitatea cadrelor 
didactice implicate în procesul de predare. În acest sens se poate afirma că predarea este o sursă a 
învăţării şi că există o interdependenţă dintre predare şi învăţare. 

La nivelul Universităţii au fost iniţiate acţiuni în vederea adoptării unor metode de predare-
învăţare corespunzătoare paradigmelor învăţământului european, centrat pe student, mai importante 
fiind dezvoltarea unor proiecte internaţionale pentru implementarea metodelor moderne de predare-
învăţare şi pentru crearea unor platforme educaţionale IT. 

Cadrele didactice dispun de strategii de predare adecvate pentru curs. Astfel, sunt utilizate 
tehnici interactive de predare, precum şi mijloace didactice auxiliare moderner (videoproiector, 
aspectomat, retroproiector, flipchart etc.) şi clasice (tablă), conform cu programul de studiu şi cu 
criteriile de calitate prestabilite şi cunoscute de către studenţi. 

Cadele didactice folosesc strategii de predare activ-participative care determină o învăţare 
rapidă: expunere – dezbatere; integrarea mijloacelor multimedia în predare; proiectul individual şi 
de grup; investigaţia; experimentul; studii de caz; problematizarea; brainstormingul; iniţierea în 
metodologia cercetării ştiinţifice experimentale . 

Facultatea de Zootehnie acordă burse pentru studenţii cu performaţe înalte în învăţare 
conform Regulamentului de acordare a burselor (anexa II.16) şi alte forme de sprijin material 
(excursii, premii etc), iar pentru studenţii cu dificultăţi în învăţare organizează programe speciale 
pentru recuperare (consultaţii săptămânale, refaceri de lucrări, etc.). Consilierii de an au în vedere 
studenţii cu astfel de situaţii deosebite şi propun măsuri adecvate de recuperare. 

Resursele şi serviciile oferite studenţilor sunt suficiente, adecvate şi relevante pentru 
facilitarea învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. 

Studenţii de la Facultatea de Zootehnie, prin Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi beneficiază de cazare în un cămin cu o suprafaţă utilă de 
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2358 m2 şi o capacitate de cazare de 357 locuri la norma sanitară, fiind asigurate condiţii optime de 
cazare . De asemenea, au la dispoziţie o cantină restaurant cu o suprafaţă utilă de 779 m2 şi o 
capacitate de 337 de persoane, normă sanitară. Pentru desfăşurarea activităţilor sportive există două 
săli de gimnastică (suprafaţă utilă de 619 m2 şi o suprafaţă desfăşurată de 958 m2), 4 terenuri de 
competiţie (două pentru minifotbal; unul polivalent şi unul pentru tenis) şi o pistă de atletism. Baza 
sportivă are în dotare echipament performant . 

De asemenea, U.S.A.M.V. Iaşi dispune de o Bază Hipică (întinsă pe o suprafaţă de 3,8 ha). 
În campusul universitar funcţionează şi un cabinet medical la care sunt arondaţi toţi studenţii 

din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi . 
Pentru absolvenţi există, la nivel de U.S.A.M.V. Iaşi, Centrul de consiliere şi orientare în 

carieră al cărui coordonator este Prof.univ.dr.ing. Benone PĂSĂRIN, Decanul Facultăţii de 
Zootehnie, iar la nivelul Facultăţii de Zootehnie funcţionează o Comisie de consiliere şi orientare 
în carieră ,coordonat de prodecan, din care fac parte şi îndrumătorii de an. 

 
4. CONCLUZII ŞI MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

 
Evaluarea internă a programului de masterat, specializarea “Managementul exploataţiilor 

în acvacultură” a evidenţiat o multitudine de aspecte care caracterizează sintetic procesul de 
predare-învăţare, activitatea de cercetare, problemele masteranzilor etc. 

 
Argumente 
 Care justifică acreditarea specializării “Managementul exploataţiilor în 

acvacultură”: 
 Existenţa unor baze materiale bogate şi variate, proprii sau private, care asigură 

posibilitatea unei pregătiri teoretice şi practice corespunzătoare specializării; 
 Existenţa unui pachet de documente, proceduri şi resurse care permite 

compatibilizarea pregătirii masteranzilor la specializarea “Managementul exploataţiilor în 
acvacultură” cu cea din ţările comunitare; 

 Acoperirea majorităţii disciplinelor din programul de studiu a specializării cu 
cadre didactice având recunoaştere naţională şi internaţională; 

 Implicarea cadrelor didactice în activitatea de cercetare ştiinţifică şi preocuparea 
pentru dotarea spaţiilor didactice şi de cercetare cu aparatură şi echipamente performante; 

 Oferirea unor posibilităţi masteranzilor pentru încadrarea în activităţi de 
cercetare şi în schimburi academice cu alte ţări; 

 Baza materiala de cea mai bună calitate (clădiri, spaţii în campus, sursele de 
documentare, facilităţi pentru masteranzi, o anumită independenţă energetică); 

 Recunoaştere naţională şi internaţională a rezultatelor cercetărilor (granturi, 
lucrări ştiinţifice) în majoritatea domeniilor; 

 Relaţia cu mediul economic şi socio-cultural din zonă; 
 Programul de investiţii; 
 Programul de politici pentru calitate; 
 Număr mare de domenii de doctorat, conducători de doctorat şi doctoranzi; 
 Anvergura relaţiilor şi programelor europene; 
 Criteriile de promovare ale MEdCI care stimulează efectuarea cercetării; 
 Evoluţia ascendentă a fondurilor atrase în ultimii 3 ani; 
 Stimularea cercetării prin premii destinate cercetătorilor de excelenţă (din 2007); 
 Colaborările cu companii, organizaţii din ţară şi din străinătate; 
 Profilul complex al cercetărilor;  
 Catedre cu activitate de cercetare puternic dezvoltată; 
 Informatizare, acces la Internet; 
 Laboratoare moderne pentru domeniile prioritare; 
 Informare operativă asupra programelor naţionale şi internaţionale de cercetare, 

prin site şi intranet; 
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 Site www.uaiasi.ro. 
 
Elemente de revăzut 
• actualizarea planului de învăţământ a programului de studii de masterat; 
• pateneriatul cadru didactic-masterand; 
• valorificarea la nivel internaţional a rezultatelor cercetării; 
• numărul şi valoarea contractelor de cercetare cu agenţii economici; 
• numărul mic de programe de cercetare ştiinţifică destinate masterazilor. 
 
Măsuri 
Existenţa acestor aspecte, legate mai ales de parteneriatul cadru didactic-masterand, impune 

din partea celor implicaţi în procesul decizional de conducere, luarea unor măsuri care să includă: 
- perfecţionarea continuă a planului de învăţământ a specializării, prin luarea în considerare 

a schimbărilor permanente pe piaţa muncii a cerinţelor beneficiarilor activităţilor didactice şi a 
pretenţiilor potenţialilor angajatori; 

- evaluarea atentă şi constructivă a performanţelor tuturor cadrelor didactice cu predare la 
programul de masterat; 

- urmărirea continuă, prin mijloace specifice, a desfăşurării în condiţii de calitate superioară 
a întregului proces instructiv; 

- valorificarea mai bună a rezultatelor de evaluare internă; 
- consultarea permanentă a masteranzilor pentru îmbunătăţirea procesului didactic de 

predare-învăţare; 
- continuarea modernizării spaţiilor de învăţământ şi achiziţionarea de ehipamente 

moderne de cercetare din investiţii de la bugetul de stat, venituri proprii, participarea la competiţii 
de granturi naţionale, europene şi pentru atragerea de fonduri structurale europene; 

- stimularea publicării lucrărilor ştiinţifice în publicaţii internaţionale; 
- dezvoltarea legăturilor cu mediul economic de profil. 
Actuala reformă din sistemul de învăţământ naţional, parte componentă a procesului de 

reînnoire din societatea românescă, cuprinde toate componentele acestuia şi are drept scop 
realizarea unui sistem educaţional modern şi eficient, elastic şi competitiv. 

Concordant cu aceste elemente, se consideră că a propune acreditarea programului de 
masterat “Managementul exploataţiilor în acvacultură” în cadrul Facultăţii de Zootehnie Iaşi este un 
lucru util şi necesar, care se încrie în tendinţa mondială de asigurare a competenţelor educaţionale şi 
practice celor care vor activa în sfera creşterii animalelor, în aşa fel încât să fie acoperit tot circuitul 
unui produs alimentar, după principiul “de la fermă, la furculiţă”, adică trasabilitatea alimentelor. 

Facultatea de Zootehnie are capacitatea de a organiza şi a desfăşura cursuri de zi pentru 
specializarea “Managementul exploataţiilor în acvacultură”, pentru că dispune de o bază materială 
modernă şi un colectiv profesional recunoscut prin activităţi didactice şi de cercetare-inovare. 

Programul de masterat “Managementul exploataţiilor în acvacultură” va contribui la 
creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului de formare profesională, prin adaptarea ofertei 
educaţionale la dinamica mediului socio-economic românesc şi european. 

 
Responsabil    program, 

Şef lucrări dr. Leonte Doina 
 
 
 
 


