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1. CAPACITATEA INTRAINSTITUŢIONALĂ A FACULTĂŢII PRIVIND 

ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
1.1. STRUCTURI INSTITUŢIONALE, ADMINISTRATIVE ŞI MANAGERIALE 

 Structuri instituţionale 
Facultatea de Zootehnie a fost înfiinţată la 2 octombrie 1951, în baza unei hotărâri a 

Consiliului de Miniştri din acea vreme (H.C.M. 1056 – 02.10.1951) în cadrul Institutului 
Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. Ea aparţine învăţământului superior de stat, de lungă 
durată şi funcţionează în conformitate cu legile României şi Carta Universitară, în subordinea 
Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Prin H.G. 568/16.08.1995, specializarea Zootehnie din cadrul Facultăţii de Zootehnie a fost 
acreditată în condiţiile prevăzute de Legea nr. 88/1993 (Monitorul Oficial nr. 185/95, poziţia 
26.29 S,) conform anexelor din partea I şi îşi desfăşoară activitatea în baza Cartei Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi şi a Regulamentului propriu de funcţionare. 

Facultatea de Zootehnie, parte integrantă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Iaşi, a aderat la principiile „Procesului Bologna” odată cu celelalte instituţii de 
învăţământ superior din România şi a adoptat Sistemul European de Credite de Studiu 
Transferabile (ECTS), fapt care o racordează la aria europeană de învăţământ superior. 

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

- Zootehnie,  
- Piscicultură şi Acvacultură,  
- Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism,  
- Controlul şi expertiza produselor alimentare.  

Activitatea academică din Facultatea de Zootehnie este organizată pe două departamente, 
şi anume: 
  -Ştiinţe fundamentale în zootehnie; 
  -Managementul producţiilor animale. 

Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele 
mai complexe domenii ale economiei naţionale. La finalul studiilor, absolvenţii vor avea o 
bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe 
din agricultura românească.  

De asemenea, prin cunoştinţele dobândite, studenţii de la specializarea de Zootehnie vor 
putea exercita funcţii de management şi marketing în creşterea, exploatarea şi ameliorarea 
speciilor de interes zootehnic, în segmentul de valorificare a  producţiilor animaliere, în 
administraţie etc.  

Absolvenţii specializării de Piscicultură şi acvacultură, prin programul de studii urmat, 
dobândesc la final competenţe care le permit să gestioneze activităţi de elaborarea, 
implementarea şi coordonarea proceselor tehnologice specifice creşterii animalelor şi a 
organismelor acvatice, să elaboreze de proiecte tehnice pentru înfiinţarea/modernizarea 
exploataţiilor de creştere a animalelor, piscicultură şi acvacultură şi pentru accesarea de resurse 
financiare. 

Studenţii care finalizează studiile de licenţă la specializarea de Inginerie şi management 
în alimentaţia publică şi agroturism, dispun la finalizare de competenţe complexe în alimentaţie 
şi agroturism şi pot exercita funcţii de conducere ale unităţilor de alimentaţie publică şi hoteliere, 
de directori responsabili de calitate în unităţile de alimentaţie publică sau antreprenori ai 
unităţilor agroturistice, ori ca specialişti în centrele de consultanţă şi dezvoltare regională, în 
Direcţiile Judeţene Agricole şi de Dezvoltare Rurală, ca inspectori de specialitate în Consiliile 
Judeţene pentru promovarea Agroturismului. 

Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare are la bază un plan de 
învăţămân bine conceput, care asigură formarea unor ingineri specialişti în domeniul controlului 
şi expertizei produselor alimentare de origine animală şi vegetală, a materiilor prime 
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agroalimentare sau a celor procesate, a băuturilor, a sucurilor, a produselor proaspete sau 
conservate, etc. în conformitate cu normele ISO europene de asigurare totală a calităţii. 

Toate acestea aceste specializări dispun de un management viabil şi eficient şi funcţionează 
în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile 
cerinţe interne şi noile tendinţe europene.  

 
Activităţile de cercetare ştiinţifică, pedagogie şi metodică sunt, de asemenea, în atenţia 

facultăţii pentru a instrui viitorii absolvenţi ai facultăţi astfel încât aceştia să devină cadre 
didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. 

O altă misiune a facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin 
masterat, doctorat si alte specializări postuniversitare. 

Realizarea misiunilor se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: 
- asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de 

absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; 
- dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăţământ şi cercetare; 
- creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea 

spaţiilor de învăţământ, laboratoarelor de cercetare, atelierelor de proiectare, loturilor 
experimentale, mijloacelor de informatizare, bibliotecilor, cât şi prin generalizarea sistemului 
concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; 

- conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul creşterii 
animalelor şi acvaculturii; 

- specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat,doctorat şi postdoctorat; 
- perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolvenţilor noştri care vor deveni cadre 

didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; 
- actualizarea instruirii absolvenţilor din zona de influenţă a Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; 
- acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul zootehniei şi producţiilor 

animaliere; 
- ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei 

universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei 
animale. 
 Rolul şi misiunea facultăţii este de a forma specialişti de înaltă calitate profesională, 
obiectiv aflat în deplină concordanţă cu cadrul naţional şi european al calificărilor profesionale. 
Realizarea misiunii şi a obiectivelor facultăţii sunt actualizate prin Planul strategic şi planurile 
operaţionale anuale, care s-au dezvoltat ţinând seama de misiunea universităţii, de programele 
manageriale ale Rectorului USAMV Iaşi, de situaţia identificată la nivelul facultăţii şi al 
universităţii, de diversitatea ofertei educaţionale, de resursele umane existente, precum şi de 
cerinţele de perspectivă. Documentele mai sus menţionate sunt actualizate în baza următoarelor 
documente: 
 Declaraţia de la Bologna a miniştrilor educaţiei (19 iunie 1999); 
 Declaraţiile Summit-urilor de la Praga și Berlin; 
 Legea Educaţiei Naţionale nr 1 din 2011 
 Legea privind Statutul Personalului Didactic; 
 Legea privind Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (nr. 87/2006); 
 Metodologia de evaluare externă a ARACIS (2006); 
 HG nr. 681/2011 - aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat  
 Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice din România (www.cncsis.ro). 

 Planul strategic al facultăţii, precum şi planurile operaţionale anuale, sunt cunoscute de 
întreaga comunitate academică şi sunt parte a web site-ului universităţii (www.uaiasi.ro). 

Integritatea academică este urmărită de către Comisia de etică universitară ce 
funcţionează în baza unui Regulament propriu. Codul de etică universitară, ce a fost aprobat în 
Senatul Universităţii, garantează apărarea valorilor libertăţii academice, autonomiei universitare 
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şi integrităţii etice, fiind dispuse practici şi mecanisme clare de aplicare. Comisia controlează 
aplicarea Codului de etică în activităţile de conducere, cercetare şi în procesul de predare 
învăţare şi examinare, rezultatele controlului fiind făcute publice pe bază de Rapoarte.  

Răspundere şi responsabilitate publică 
Facultatea de Zootehnie face parte din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad,, Iaşi, cu personalitate juridicã şi este integrată în 
învăţământul superior de stat, ce-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu 
Carta Universitară. Universitatea dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele 
domenii ale activităţii urmărindu-se respectarea angajamentelor asumate în condiţii de 
transparenţă publică. Auditarea internă se realizează periodic la nivel instituţional şi de 
compartimente privind domeniile: financiar contabil, al integrităţii academice, al predării, 
examinării şi cercetării. Anual se publică un Raport de audit academic dezbătut în Senat şi se 
elaborează un Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 
 

Structuri administrative şi manageriale 
 
Consiliul Facultăţii 
Conducerea facultăţii este exercitată de către Consiliul Facultăţii, format din 8 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. 

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) şi au grade didactice 
universitare superioare. 

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 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, prodecanulor, 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 BOIȘTEANU 
 Prodecan: Prof.dr. Constantin PASCAL 
 Prodecan Șef lucr.dr. Mihaela IVANCIA 
 Directori departament:  

 Departamentul Ştiinţe fundamentale în Zootehnie – Conf.dr. Daniel SIMEANU 
 Departamentul Managementul producţiilor animale – Prof. dr. Marius-Giorgi 

USTUROI 
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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 zootehnie; 
  -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 departamentului se iau cu majoritatea membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel 
puţin 2/3 din totalul membrilor acestuia. 

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 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 dezvolatare a performanţelor, iar nivelul de informatizare este apropiat de cel din 
spaţiul european al învăţământului superior. În cadrul facultăţii funcţionează Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea 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 Facultatea 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 procesarre a produselor de 
origine animală. Redotarea acestor spaţii s-a realizat din fonduri proprii şi atrase prin proiecte de 
cercetare ştiinţifică şi în prezent se realizează un laborator de studii de citogenetică 
experimentală  cu aparatură modernă. 

 
1.2. RELATIA DINTRE ACTIVITATEA DE PREDARE – ÎNVĂŢARE ŞI CEA 
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 
Facultatea are o strategie pe termen lung si programe pe termen mediu si scurt care se 

referă la obiectivele, proiectele și rezultatele așteptate ale cercetării, precum și la resursele de 
realizare. Planul de cercetare este inclus în planul strategic al Facultăţii şi implicit al U.S.A.M.V. 
Iaşi. Există un ethos şi o cultură a cercetării, un cod de etică și 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 cu preponderență relevantă atît la nivel 
naţional cît și la nivel european si global. 
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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 şi salarii 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, cabaline, păsări și pești 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 și peștilor, 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. 
Valorificarea rezultatelor. Facultatea organizează în mod tradiţional un simpozion 

ştiinţific anual, cu participare internaţională, şi simpozioane tematice periodice. În cadrul 
Simpozionului anual din 2016 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 work-shopuri naţionale si 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 materilă 
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. 
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1.3. BAZA MATERIALĂ 
Patrimoniu 
Facultatea de Zootehnie Iaşi, componentă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi dispune de o suprafaţă totală construită de 6588,40 
m2, din care 2603,56 m2 suprafaţa utilă, concretizată în 2 amfiteatre, 2 săli de sport, 20 săli de 
lucrări practice, laboratoare  şi seminarii, Biobază şi stupină, o fermă (Ferma Rediu) în cadrul 
Stațiunii Didactice. 

Repartizarea suprafeţelor  Facultăţii de Zootehnie Iaşi 
Nr. crt SPAŢIUL Suprafaţa totală Suprafaţa utilă 
1. Pavilionul I ( P + 4) 

Zootehnie + Medicină Veterinară
4626 m2 2455 m2 

 
din 
care: 

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

1427,0 m2 1427m2 

Amfiteatrul E28 ( ZOOTEHNIE) 166 m2 166 m2 
2. Biobază 696 m2 414 m2 
3. Stupină + anexe 117 m2 117 m2 
4. Amfiteatrul A1 191,40 m2 191,40 m2 
5. Sala de sport 958 m2 619 m2 

 
Suprafaţa utilă pe categorii de spaţii este următoarea: 

 amfiteatre: 357,40 m2; 
 laboratoare, săli de lucrări practice, seminarii: 1427,0 m2; 
 2 săli de gimnastică 619 m2; 
 laborator stupină 50 m2; 
 Biobază 414 m2. 

Spaţii de învăţămat.Întregul spaţiu de învăţământ este proprietatea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi situată la adresa Aleea 
M. Sadoveanu Nr. 3 - 8. Calitatea acestor spaţii este pe deplin corespunzătoare realizării 
procesului didactic. 

Procesul didactic se desfăşoară în totalitate în spaţiile Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Iaşi, nefiind nevoie de spaţii închiriate. 

Săli de curs.Facultatea de Zootehnie dispune de două amfiteatre proprii, respectiv A1 şi 
E28 cu 300 de locuri şi suprafaţă totală de 357 m2, iar în asociere cu celelalte specializări din 
universitate foloseşte şi alte  amfiteatre.  

Săli de lucrări practice şi seminarii. Lucrările vizând dobândirea deprinderilor practice a 
studenţilor şi activitatea de cercetare ştiinţifică, respectiv aplicaţiile practice la studiile de licenţă, 
se desfăşoară în spaţiul laboratoarelor şi sălilor de seminar care aparţin disciplinelor cuprinse în 
planul de învăţămănt. Facultatea de Zootehnie deţine 20 laboratoare. 

Alături de laboratoarele şi sălile de seminarii administrate de Facultatea de Zootehnie, 
pregătirea studenţilor se realizează şi în alte laboratore din proprietatea USAMV Iaşi aparţinand 
Facultăţilor de Agricultură, Horticultură şi Medicină Veterinară, precum și în ferma Rediu a 
Stațiunii Didactice din cadrul USAMV. 

Sălile de curs, seminarii şi lucrări practice dispun de facilităţile necesare desfăşurării 
procesului didactic (laptop, videoproiector, calculatoare, imprimante, retroproiector, cameră 
video şi alte materiale didactice, softuri şi baze de date specifice disciplinelor de studiu)  

 
Spaţii de cercetare. Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenţii desfăşoară o 

susţinută activitate de cercetare conform direcţiilor stabilite prin planurile strategice ale 
facultăţii, care se pliază pe aria tematică a Universităţii. Cercetarea fundamentală şi aplicată are 
loc în laboratorele şi spaţiile de cercetare proprii, verificarea şi diseminarea rezultatelor făcându-
se în unităţi partenere. Laboratoarele destinate cercetării intră în alcătuirea Centrului de cercetări 
zootehnice. În plus, Facultatea de Zootehnie dispune şi de alte facilităţi, respectiv: 
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- stupină cu peste 60 familii de albine; 
- Biobaza cu spaţii aferente pentru creşterea păsărilor, animalelor de blană şi de laborator 
- Baza hipică (aflată în procers de finalizare). 
- Fermă didactică. 
Locuri şi unităţi de practică. Pentru asigurarea calătăţii în formare studentii desfasoară 

practica în cadrul Staţiunii Didactice a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
"Ion Ionescu de la Brad" laşi, a Statiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru bovine Dancu, Iasi şi 
alte unităţi de cercetare şi producţie din domeniul zootehniei şi pisciculturii din zona Moldovei, 
unde execută lucrări legate de tehnologiile de creştere a speciilor de animale de importanţă 
economică şi de producere şi conservare a furajelor. Pe bază de Convenţii de colaborare semnate 
cu astfel de unităţi de producţie zootehnică şi piscicolă, practica programată la sfârşitul fiecărui 
an universitar se desfăşoară centralizat. 

Deasemenea, pentru instruirea practică a studenţilor se efectuează deplasări în unităţi 
zootehnice de profil, dintre cele mai reprezentative, in unitati de industrie alimentara şi de 
producere a nutreţurilor combinate.  

Centrul de calcul şi multiplicare. Facultatea de Zootehnie dispune de un centru de calcul 
destinat procesării datelor obţinute în activitatea de cercetare, elaborarea de materiale didactice. 
Prin intermediul acestuia, facultatea este conectată 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, centrul de calcul foloseşte la exploatarea reţelei INTERNET şi INTRANET. 

Cămine studenţeşti. Studenţii de la Facultatea de Zootehnie beneficiază de spaţiu de 
cazare în căminul C3. Acesta are 73 de camere şi o capacitate de 284 de locuri, asigurând 
condiţii optime de locuit. 

Baza sportivă. Studenţii Facultăţii de Zootehnie au acces la baza sportivă a USAMV Iaşi 
care dispune de 2 săli de gimnastică, 2 terenuri de fotbal, 1 teren de tenis de câmp şi o pistă de 
atletism. Baza sportivă are în dotare echipament performant. Pentru activităţi didactice şi de 
agrement studenţii utilizează Baza Hipică aflată în administrarea USAMV Iaşi (întinsă pe o 
suprafaţă de 3,8 ha). 

Biblioteca. Biblioteca universităţii are la ora actuală o suprafaţă utilă de 356 mp şi este 
constituită din 2 săli (una de lectură şi una de documentare) cu capacitatea de 200 de locuri. 
Activitatea bibliotecii se desfăşoară în 2 schimburi şi este asigurată de personal cu studii 
superioare de specialitate. Colecţiile bibliotecii au caracter enciclopedic si cuprind cărţi, cursuri, 
reviste, ziare, manuscrise, dischete, CD-uri, casete video. Biblioteca are un fond documentar care 
se modifocă anual pe baza achiziţiei de carte nouă. 

Cadrele didactice folosesc Editura şi tipografia existentă din USAMV Iaşi pentru 
publicarea şi multiplicarea materialelor de studiu necesare studenţilor, masteranzilor, 
doctoranzilor şi altor specialişti în domeniu. Peste 50% din materialele didactice existente în 
Bibliotecă au fost elaborate în ultimii 10 ani. 

Dotare. 
Sălile de predare şi seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 

comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. 
Laboratoarele au o dotare satisfăcătoare în raport cu cerinţele formării inginerului zootehnist, 
procesul de modernizare şi aliniere la cerinţele specifice Uniinii Europene fiind în plină 
desfăşurare. Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi mijloace corespunzătoare 
conform fişelor de laborator şi listelor de inventariere. 

Baza materială a Facultăţii este în concordanţă cu normele didactice. Facultatea asigură 
spaţii pentru desfăşurarea corespunzătoare a procesului didactic la toate disciplinele. 
Amfiteatrele sunt dotate cu mijloace informatice de predare – comunicare adecvate unui 
învăţământ modern. 

Procesul de modernizare şi aliniere la cerinţele specifice Uniinii Europene este în plină 
desfăşurare. Planul de investiţii este parte integrantă a Planului strategic şi a celui operaţional. În 
anul universitar 2016-2017 s-au realizat lucrări ample de modernizare, acţiune ce va continua şi 
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în viitor. În perspectivă se va continua dotarea sălilor de lucrări practice cu obiectele de inventar 
pentru desfăşurarea procesului didactic în condiţii corespunzătoare. De asemenea, se propune 
continuarea acţiunii de modernizare şi dotare în vederea acreditării laboratorului de Controlul 
calităţii furajelor.  

Finaţarea se va face din alocaţii bugetare, contracte de cercetare ştiinţifică şi alte surse 
(prestări servicii pentru terţi, sponsorizări etc). Dotarea laboratoarelor pentru ciclul de licenţă se 
realizează de asemenea şu pe baza resurselor bugetare proprii.  

Spaţii de cercetare 
Cadrele didactice şi studenţii Facultăţii efectuează activitatea de cercetare în laboratoare 

proprii, în cadrul staţiunii didactice experimentale, precum şi în unele ferme cu caracter privat 
din Moldova. Menţionăm faptul că există discipline în planul de învăţământ care, administrativ, 
aparţin altor facultăţi sau specializări şi care dispun de spaţii de cercetare proprii (ex: Producerea 
şi conservarea furajelor, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor zootehnice, Informatică, 
Management, Economie agrară etc ). 
 

1.4 RESURSE UMANE 
 

PERSONALUL DIDACTIC 
Procesul didactic la disciplinele aferente specializării PISCICULTURĂ ŞI 

ACVACULTURĂ este asigurat de un număr de 37 cadre didactice. Toate cadrele didactice sunt 
doctori şi au ocupat posturile prin concurs, în conformitate cu cerinţele Legii personalului 
didactic 128/1997, secţiunea III, articolele 55-61. 

Situaţia personalului de predare  este prezentată în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 
Lista personalului didactic 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Gradul 

didactic 
Specialitatea 

Cadrului didactic Titlul ştiinţific Conducător 
de doctorat

1 Boişteanu Paul 
Corneliu Profesor Inginer zootehnist Doctor în 

zootehnie da 

2 Păsărin Benone Profesor Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie da 

3  Creangă Şteofil Profesor Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie da 

4  Pop Cecilia Profesor Inginer zootehnist + 
Economist 

Doctor în 
zootehnie - 

5 Teuşan Vasile  Profesor Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

6  Vulpe Vasile Profesor Medic veterinar  Doctor în 
zootehnie - 

7 Roşca Radu Profesor Inginer mecanic Dr. în mec. - 
8 Ţopa Denis Şef lucrări Inginer agronom Dr. in agronomie - 

9 Costăchescu Elena Conferenţiar Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

10 Maciuc Vasile Profesor Inginer 
zootehnist/Jurist Doctor în biologie - 

11 Guguianu Eleonora Conferenţiar Medic veterinar Doctor în med. 
Vet. - 

12 Trincă Lucia Profesor Chimist Doctor în chimie - 

13 Samuil Costel Profesor Inginer agronom Doctor în 
agronomie - 
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14 Gîndu Elena Profesor Inginer agronom Doctor în 
agronomie - 

15 Nacu Gherasim Şef lucrări Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

16 Chiruță Ciprian Lector Matematica Doctor în 
matemat. - 

17 Leonte Doina Şef lucrări Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

18 Leonte Corneliu Şef lucrări Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

19 Ivancia Mihaela Şef lucrări Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

20 Simeanu Daniel Conferenţiar Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

21 Gîlcă Valerica Conferentiar Inginer zootehnist-
biolog 

Doctor în 
zootehnie - 

22 Hoha Gabriel Şef lucrări Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

23 Motrescu Iulia Şef lucrări Fizician Doctor în fizică - 

24 Radu Oprea Şef lucrări Inginer agronom Doctor în 
agronomie - 

25 Chirilă Ion Şef lucrări Ing. mecanic Doctor in 
mecanica - 

26 Carp Cărare Cătălin Şef lucrări Med. Vet. Doctor in med. 
Vet. - 

27 Ciureanu Sorina Lector . Ing AC Doctor în 
informatică - 

28 Pânzariu Olguţa Lector Filologie Doctor în filologie - 

29  Ignat Gabriela Conferenţiar Economist Doctor în 
agronomie - 

30 Moraru Radu Şef lucrări Economist Doctor în 
agronomie - 

31 Fotea Elena Şef lucrări Inginer zootehnist Doctor în 
zootehnie - 

32 Lazăr Roxana  Şef lucrări Med. Vet. Doctor in med. 
Vet. - 

33 Petrea Elena Asistent Filologie Doctor - 

34 Usturoi Alexandru Şef lucrări Inginer zootehnist Doctor in 
zootehnie - 

35 Murariu Florin Şef lucrări Educaţie fizică Doctorand  

36 Nistor Cătălin Asistent Inginer chimie 
alimentară 

Doctor in 
zootehnie - 

37 Simeanu Cristina Şef lucrări Geograf Doctor in 
zootehnie  

 
Din totalul cadrelor didactice cu predare la „PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ”, 11 

sunt profesori (29,7%), 5 conferenţiari (13,0%), 16 şefi de lucrări (42,2%), 6 asistenţi (15,1%) 
(tab. 2). 

 
 
 



12 

Tabelul 2 
Structura pe grade didactice a personalului cu normă de predare la specializarea 

PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ 
 

Nr. crt. Gradul didactic Număr de persoane Procentul 
1. Profesori universitari 11 29,7 
2. Conferenţiari 5 13,5 
3. Lectori (şefi de lucrări) 18 48,6 
4. Asistenţi universitari 3 8,2 

TOTAL 37 100 
 

 
2. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

2.1. CONŢINUTUL PROGRAMELOR DE STUDIU 
  

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Obiectivele de formare specifice specializării Piscicultură şi Acvacultură sunt generate de 

îndeplinirea şi punerea în aplicare a următoarelor trei categorii de obiective: 
 
A. OBIECTIVE COGNITIVE 
1. Managementul  fermelor piscicole şi a unităţilor de procesare a peştelui 
2. Cunoaşterea cadrului legislativ privind protecţia mediului  
3. Cunoaşterea structurii şi proprietăţilor biochimice a produselor din peşte 
4. Cunoaşterea elementelor de calitate a produselor şi serviciilor şi a conceptului de 

siguranţă alimentară 
5. Cunoaşterea elementelor cu privire la economia   fermelor piscicole 
 
B. OBIECTIVE APLICATIVE 
1. Însuşirea cunoştinţelor de management şi marketing în administrarea fermelor 

piscicole  
2. Cunoaşterea elementelor de proiectare conducere şi evaluare a activităţilor în 

fermele piscicole 
3. Aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor de obţinere a produselor alimentare din peşte 

şi valorificarea lor  
4. Cunoaşterea elementelor de bază a biotehnologiilor aplicate în industria piscicolă 
5. Cunoaşterea tehnologiilor de creştere şi exploatare a peştilor şi obţinerea de 

producţii de calitate 
6. Cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de lucru în laborator pentru identificrea 

componentelor chimice din furaje şi alimente 
 
C. OBIECTIVE DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONALE  
1. Cunoaşterea legislaţiei economice, a unor elemente financiar contabile şi juridice 

aplicate în piscicultură şi industria alimentară  
2. Cunoaşterea procedeelor de conducere, administrare şi organizare a fermelor 

piscicole conform cu standardele europene şi mondiale ale calităţii  
3. Cunoaşterea unor elemente de educaţie ecologică privind calitatea produselor 

(bioalimentare) 
4. Cunoaşterea şi conştientizarea importanţei consumului de hrană sănătoasă 
5. Cunoaşterea principiilor de bază privind relaţionalizarea şi comunicarea  
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Obiectivele de formare, competenţele specifice şi structura disciplinelor specializării 
”Piscicultură şi acvacultură” 

 
Obiectivele de formare 

 

 
Competenţele 

specifice 

 
Structura disciplinelor 

OBIECTIVE COGNITIVE 
 1.Managementul  fermelor piscicole şi a 
unităţilor de procesare a peştelui 
2.Cunoaşterea cadrului legislativ privind 
protecţia mediului  
3.Cunoaşterea structurii şi proprietăţilor 
biochimice a produselor din peşte 
4. Cunoaşterea elementelor de calitate a 
produselor şi serviciilor şi a conceptului 
de siguranţă alimentară 
5.Cunoaşterea elementelor cu privire la 
economia   fermelor piscicole 
 
 
OBIECTIVE APLICATIVE 
1.Însuşirea cunoştinţelor de management 
şi marketing în administrarea fermelor 
piscicole  
2.Cunoaşterea elementelor de proiectare 
conducere şi evaluare a activităţilor în 
fermele piscicole 
3.Aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor de 
obţinere a produselor alimentare din 
peşte şi valorificarea lor  
4.Cunoaşterea elementelor de bază a 
biotehnologiilor aplicate în industria 
piscicolă 
5.Cunoaşterea tehnologiilor de creştere 
şi exploatare a peştilor şi obţinerea de 
producţii de calitate 
 
OBIECTIVE DE COMUNICARE ŞI 
RELAŢIONALE 
1.Cunoaşterea legislaţiei economice, a 
unor elemente financiar contabile şi 
juridice aplicate în piscicultură şi 
industria alimentară  
2.Cunoaşterea procedeelor de 
conducere, administrare şi organizare a 
fermelor piscicole conform cu 
standardele europene şi mondiale ale 
calităţii  
3.Cunoaşterea unor elemente de educaţie 
ecologică privind calitatea produselor 
(bioalimentare) 
4.Cunoaşterea şi conştientizarea 
importanţei consumului de hrană 
sănătoasă 
5.Cunoaşterea principiilor de bază 
privind relaţionalizarea şi comunicarea  

1 Elaborarea şi 
implementarea de planuri 
manageriale cu privire la 
desfăşurarea activităţilor în 
fermele piscicole 

Management şi planificarea afacerilor 
Economie agrară 
Matematică  şi statistică, 
Informatică 

2 Stabilirea elementelor cu 
privire la cadrul juridic legal 
de desfăşurare a activităţilor 
în piscicultură 

Managementul proiectelor şi consultanţă 

3 Elaborarea de planuri 
privind protejarea mediului 
înconjurător 

Ecologie şi protecţia mediului; 
Agricultură generală 
Hidrobiologie 

4 Aplicarea principiilor şi 
normelor de igienă şi 
siguranţă alimentară 

Managementul calităţii şi siguranţei 
alimentare 
Nutriţie şi alimentaţie 
Ihtiopatologie 

5 Cunoaşterea şi înţelegerea 
proceselor fizice, chimice şi 
biochimice de obţinere a 
produselor alimentare 

Biofizică, 
Biologie celulară 
Biochimie 
Microbiologie 

6 Implementarea  
cunoştinţelor legate de 
tehnologia producţiilor 
piscicole 

Ciprinicultură 
Salmonicultură 
Sturionicultură 
Acvacultură specială 
Acvaristică 
Unelte şi tehnici de pescuit 

7 Cunoaşterea elementelor de 
inginerie, prelucrare şi 
conservare a produselor 
piscicole 

Procesarea produselor din acvacultură 
Maşini utilaje şi instalaţii 

8 .Cunoaşterea  principiilor de 
promovare şi valorificare a 
produselor piscicole 

Marketing 

9 Cunoaşterea tehnicilor de 
amenajare teritorială şi 
ambientală în piscicultură 

Topografie şi cartografie 
Informatică 
Amenajări piscicole 
Construcţii 

10 Administrarea, proiectarea 
şi finanţarea în piscicultură 

Managementul proiectelor şi consultanţă 
Economie agrară 
Contabilitate şi analiză economico-
financiară 

11. Comunicare şi relaţionare

Managementul proiectelor şi consultanţă 
Limbi străine 
Managementul calităţii şi siguranţei 
alimentare 

11 Formarea şi dezvoltarea 
personalităţii 

Limbi străine 
Pescuit sportiv şi de agrement 
Educaţie fizică 
Pedagogie 
Psihologie 
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Activităţile didactice la specializarea „PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ” se 
desfăşoară pe durata a 4 ani, cu 8 semestre, fiecare având o extindere de 14 săptămâni de 
activităţi didactice (semestrul VIII: 10 + 4 săptămâni practică proiect) (tab. 3). 

 
Tabelul 3 

Structura anului universitar 

Anul 
Activităţi 
didactice Sesiuni de examene Practică Vacanţe 

Sem. I Sem. II Iarnă Vară Restanţe Iarnă Primăvară Vară
I 14 14 3 4 2 2 3+1 1 8 
II 14 14 3 4 2 2 3+1 1 8 
III 14 14 3 4 2 2 3+1 1 8 
IV 14 10 3 2 2 4 3+1 1 - 

 
Planul de învăţământ este constituit dintr-un total de 2975 de ore, 92,5% sunt alocate 

disciplinelor obligatorii şi 6,5% şi 1% celor opţionale. Ponderile diferitelor categorii de 
discipline sunt în conformitate cu normele ARACIS (tab. 4 și 5). 

Tabelul 4 
BILANŢ GENERAL I 

 
Tabelul 5 

BILANŢ GENERAL II 

Discipline 
Nr. ore  fizice Total Nr. Credite Total 

An I An II An III An 
IV ore % An I An II An III An IV credite % 

Fundamentale 384 266 - - 650 21 28 19 - - 47 21 
Inginereşti în 
domeniu  286 406 294 256 1242 40 19 35 23 24 101 44 

De specialitate 
d.c.practică 90 75 322 

100 
399 
125 886 29 3 

 
4 
4 

34 
4 30 49 22 

Complementare 130 28 42 40 240 7 5 8 3 6 22 9 
Opționale  28 28 - 30 86 3 5 2 - 2 9 4 
Total 918 803 658 725 3084 100 68 62 60 62 228 100

 
Programul de studiu PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ prevede un număr de 2975 

de ore fizice.  
Fiecare disciplină, ca şi lucrarea de licenţă, are un număr de credite de studii ECTS, astfel 

încât, fiecare semestru are câte 30 de credite transferabile pentru disciplinele obligatorii şi 
opţionale. Disciplinele facultative se încheie cu colocviu/examen acordându-se credite 
transferabile peste cele 30 ale semestrului respectiv (tab. 6). 

Discipline 
Nr. ore  fizice Total Nr. credite Total 

An I An II An III An 
IV ore % An I An II An III An IV credite % 

Obligatorii 
d.c.practică 

790 
90 

 

 775 
75 
 

814 
100 

 

695 
125 

 
3074 93,o 55 58 56 58 231 95 

Opţionale 84 28  
56 30 198 6,0 5 2 4 2 11 4 

Facultative 28 - - - 28 1 2 - -  4 1 
Total 902 803 870 725 3300 100,0 62 60 60 60 242 100
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Tabelul 6 
Distribuţia creditelor şi formelor de verificare 

Anul de 
studii/ sem. Nr. credite 

Forma de verificare 

Ex. C Pr. 
I. 1 30 5 4 - 
I. 2 30 5 5 1 

Total an I 60 10 9 1 
II.1. 30 6 3  
II. 2 30 6 3 1 
Total an II 60 12 6 1 
III. 1 30 5 2 2 
III. 2 30 5 3 3 
Total an III 60 10 5 5 
IV. 1 30 5 - - 
IV. 2 30 5 2 3 
Total an IV 60 9 3 - 
TOTAL GEN. 240 39 23 7 

 
Planurile de învăţământ prevăd stagii de practică de 2 săptămâni/an în primii 3 ani de 

studii şi 4 săptămâni de practică în anul IV de studiu (2 săptămâni practică şi 2 săptămâni sunt 
pentru elaborarea lucrării de licenţă) (tab. 7).  

 
Tabelul 7 

CENTRALIZATOR PRACTICĂ ŞI ELABORARE PROIECT LICENŢĂ 
Anul Nr. săptămâni Credite practică şi elab. Lucrare licenţă 

I 2 3 
II 2 4 
III 2 4 

IV 4 7 
elaborare proiect  2 10 

Total 12 28 
elaborare proiect  2 10 

 
2.2. STUDENŢII ȘI REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 

 
La programul de studii de licenţă „PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ”, în anul 

universitar 2017-2018, au fost înscrişi 25 de studenţi respectiv 10 studenţi în anul III şi 15 
studenţi în anul IV de studiu. 

Au absolvit 15 studenţi de anul IV, din care, în sesiunea iunie 2018 s-au înscris la 
examenul de diplomă 12 studenţi ce au obţinut toţi note de promovare (tab. 8, 9). 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE                 

SITUAŢIA STATISTICĂ 
PRIVIND REZULTATELE LA EXAMENE LA DATA DE 31 IULIE  2018 

A
nu

l u
ni

v.
 

co
m

pa
ra

tiv
 

To
ta

l s
tu

de
nţ

i 
în

sc
ri

şi 
Studenţi promovaţi, din care cu medii: Stud. cu min. 

40 credite 

Nepromovaţi 
Pr. şcolarităţii Stud. cu sit. 

neîncheiată TOTAL 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 An 
suplimentar Exmatriculaţi 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

SPECIALIZAREA PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ 
ANUL I 

2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ANUL II 

2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2017 10 6 60,0 - - 2 33,3 2 33,3 2 33,4 - - 4 40,0 - - - - - - - - 

ANUL III 

2018 10 4 40,0 - - - - - - 2 50,0 2 50,0 6 60,0 - - - - - - - - 

2017 14 9 64,3 - - 1 11,1 - - 2 22,2 6 66,7 4 28,6 - - 1 7,1 - - - - 

ANUL IV 

2018 15 15 100,0 1 6,7 3 20,0 3 20,0 1 6,7 7 46,6 - - - - - - - - - - 

2017 17 15 88,2 1 6,7 2 13,3 5 33,3 3 20,0 4 26,7 - - - - 2 11,8 - - - - 

TOTAL SPECIALIZAREA PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ 

2018 25 19 76,0 1 5,2 3 15,8 3 15,8 3 15,8 9 47,4 6 24,0 - - - - - - - - 

2017 41 30 73,2 1 3,3 5 16,7 7 23,3 7 23,3 10 33,4 8 19,5 - - 3 7,3 - - - - 
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SITUAŢIA STATISTICĂ 

privind rezultatele la Examenul de diplomă pentru specializarea „PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ” sesiunea IUNIE 2018 
 

Specializa- 
rea 

Nr. stud. 
anul IV 
2017/ 
2018 

Nr. 
absolv.  
2017/ 
2018 

Nr. absolvenţi înscrişi 
la examenul de 

diplomă 

Nr. 
absolvenţi 
prezenţi 

Total 
absolvenţi 
promovaţi 

Din care cu medii Nr. 
absolvenţi 
nepromov. 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99 10,00 

Prom 
2018 

Alte 
prom. Total Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Piscicultură 
şi 

acvacultură 
15 15 12 - 12 12 100 12 100 1 8.3 - - 5 41.7 6 50.0 - - - - 
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2.3. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

Programe de cercetare 
Facultatea de Zootehnie Iaşi şi-a dezvoltat în mod constant activitatea de cercetare. 

Cultura academică, păstrată şi dezvoltată în îndelungata activitate a facultăţii, conform căreia 
dezvoltarea cercetării trebuie să reprezinte unul dintre pilonii de sprijin pentru progresul ştiinţific 
şi economic, precum şi evidenţierea comunităţii noastre academice, este reflectată în ultima 
perioadă prin numărul crescut de granturi şi contracte, atrase prin participarea personalului la 
competiţiile naţionale şi internaţionale. 

Facultatea are o strategie pe termen lung si programe pe termen mediu si scurt care se 
refera la obiectivele, proiectele si rezultatele asteptate ale cercetarii, precum si la resursele de 
realizare. Priorităţile strategice pe termen scurt şi mediu, respectiv pe termen lung precum şi 
realizările în domeniu sunt menţionate în Planul de cercetare. Acestea sunt incluse în Planul 
strategic şi în Planurile operaţionale anuale existând o cultura a cercetarii si preocupari pentru 
valorificarea rezultatelor obţinute. 

Facultatea şi Centrul de cercetare propriu dispun de resurse materiale şi financiare pentru 
realizarea unei activităţi de cercetare performantă. În anul universitar 2016-2017, la Facultatea 
de Zootehnie au fost derulate contracte de cercetare cu o valoarea totală contractată de peste 3 
mil. Euro. 

Strategia pe termen lung si programele pe termen mediu si scurt privind cercetarea sunt 
adoptate de Consiliul facultatii, odata cu specificarea practicilor de obtinere si de alocare ale 
resurselor de realizare si a modalitatilor de valorificare. Programarea cercetarii tine cont de 
cerințele cadrului national, în privinta competitivitatii si valorificarii. Cercetarea este relevanta la 
nivel national, fiind raportată la cadrul european si global. Resursele umane pentru cercetare sunt 
reprezentate de 8 profesori conducători de doctorat, şi cadre didactice titulare (profesori, 
conferenţiari, şefi lucrări, asistenţi) şi doctoranzii cu frecvenţă. 

Tematica activitatii de cercetare contractata se incadreaza in domeniile prioritare 
stabilite de Ministerul Educatiei Naţionale, armonizate cu programele cadru ale UE, fiind 
activitati de cercetare fundamentala si aplicativa. 
 Valorificarea rezultatelor. Facultatea organizează în mod tradiţional un simpozion 
ştiinţific anual cu participare internaţională, şi simpozioane tematice periodice. În cadrul 
Simpozionului anual din 2016 au fost comunicate 154 lucrări ştiinţifice.  
  

Situaţia lucrărilor prezentate la simpozionul din 2016 şi repartiţia pe secţiuni 
 

Secţiunea Forma de prezentare 
Oral Poster 

Plen 6 - 
Sectiunea I 22 4 
Sectiunea a II a 19 5 
Sectiunea a III a 40 13 
Sectiunea a IV a 14 1 
Sectiunea a V a 26 4 
Total 127 27 

 
 Cu toate neajunsurile, greutăţile şi problemele apărute pe durata anului 2016 putem 
considera că activitatea de valorificare a rezultatelor cercetării este una bună.  

Numar carti editate/publicate: 8, în edituri cotate CNCSIS 
Număr conducători de doctorat: 8 
Membri in societati stiintifice şi profesionale nationale: Societatea Română de 

Zootehnie (SRZ), Societatea Română de Acavacultură, Societatea Română de Limnologie, 
Asociaţia Nutriţioniştilor din România, Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine din 
România (AGCTR). 
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Rezultate marcante: Premiul CNCSIS, Premiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, premii ale SRZ, premii ale AGCTR. 

Alte elemente de recunoaştere naţională şi internaţională: 10 cadre didactice sunt 
înscrise în Registrul Naţional al Expertilor evaluatori CNCSIS, CEEX şi ARACIS. 
 

2.4. 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. 
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3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
3.1. STRATEGII ŞI PROCEDURI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

Structuri şi politici 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 BOIȘTEANU– decan, Preşedinte și 
membri Șef. 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 si se refera la modul de mobilizare a resurselor 
pentru realizarea în timp a obiectivelor propuse la nivel de institutie si pe programe de studiu. 
Cultura calitatii se refera la valorile, normele si activitatile practicate pentru initierea, aprobarea, 
evaluarea si monitorizarea calitatii activitatilor 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. 

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 
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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. 

 
3.2. PROCEDURI PRIVIND MONITORIZAREA ŞI REVIZUIREA PERIODICĂ 

A PROGRAMELOR DE STUDIU  
 
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, monitonzarea şi evaluarea 
periodică a programelor de studii. 

La nivelul universităţii au fost create proceduri şi instrumente care sprijină optimizarea 
deciziilor privind proiectarea, organizarea şi derularea programelor de studiu, urmărind 
armonizarea cu piaţa muncii, respectarea reglementărilor naţionale, precum şi convergenţa la 
bunele practici şi cerinţele privind asigurarea calităţii din spaţiului european al învăţământului 
superior. 

În facultate se realizează aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica, anuală a 
programului de studiu si a concordanţei cu diplomele emise, iar acesta este aplicat în mod 
riguros si consecvent. La elaborarea şi revizuirea programului de studiu s-au luat în considerare 
Nomenclatorul M.Ed.N privind domeniile de studiu şi specializările în vigoare, precum şi 
documentele ARACIS referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior. Programul de 
studiu a fost supus aprobării în Departamente, Consiliul facultății şi în Senatul Universităţii. 
Anual se elaborează un Raport privind implementarea bunelor practici, compatibile cu cele din 
Universităţile UE. 

Diplomele oferite absolvenţilor facultăţii sunt în deplină concordanţă cu calificările 
universitare reglementate la nivel naţional prin Cadrul Naţional al Calificărilor. Eliberarea 
diplomelor de studiu şi a foii matricole se face în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
3.3. PROCEDURI DE EVALUARE A REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 
Examinarea si notarea studentilor se fac pe baza de criterii, precizate în  Regulamentul 

privind activitatea didactică, aprobat de Senat, Regulamentul privind metodologia de evaluare 
a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor”, avizat de către Consiliul facultăţii şi Regulamentul 
de funcţionare internă a facultăţii, după reguli care sunt riguros si consecvent aplicate. Modul de 
evaluare calitativă şi cantitativă a studenţilor le este adus la cunoştinţă acestora prin intermediul 
„Ghidului de studii”, care este prezentat şi explicat la început de an universitar de către fiecare 
consilier de an. Pentru creşterea transparenţei şi evaluarea obiectivă a rezultatelor învăţării au 
fost diseminate informaţii referitoare la principiile, formele şi metodele de verificare a 
studenţilor. Într-un an universitar se organizează: 2 sesiuni ordinare, cea de iarnă, la sfârşitul 
semestrului I şi de vară, la sfârşitul semestrului al II-lea; 2 sesiuni de repetări examene/măriri de 
notă, una după sesiunea de iarnă, înainte de începerea semestrului al II-lea şi a doua în iulie, 
după perioada de practică. La cererea studenţilor, Biroul Senat poate aproba, o singură dată pe 
semestru, organizarea unei evaluări extraordinare. Cererile sunt avizate de titularul disciplinei şi 
aprobate de Decan. 

Modul de susţinere a examenelor - probă scrisă, test grilă, probă orală sau combinaţii 
ale acestora - se stabileşte, pentru fiecare disciplină în parte, de către Consiliul facultăţii, la 
propunerea catedrelor, înainte de începerea activităţii didactice respective. 

Formele şi metodele de evaluare şi examinare a studenţilor, centrate pe rezultatele 
învăţării au fost definite în Planurile de învăţământ, precum şi în Fişele disciplinelor. În cadrul 
fiecărei discipline, titularii acestora au stabilit modalităţilor de evaluare-examinare având în 
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vedere necesitatea realizării transparenţei şi a unei evaluări obiective a studenţilor, precum şi 
adaptarea metodelor de examinare utilizate la metodele de predare-invăţare cunoscute, cât şi la 
conţinutul disciplinei predate. 

Examenele se desfăşoară în faţa unei comisii formate din titularul disciplinei şi cadrul 
didactic care a condus seminariile/lucrările practice la acea grupă sau, în cazuri speciale, un alt 
cadru didactic desemnat de Directorul de department. Au dreptul să se prezinte la examene 
studenţii care au efectuat toate obligaţiile profesionale (cursuri, seminarii, proiecte, lucrări 
practice, etc.) prevăzute în planul de învăţământ şi în programele analitice ale disciplinelor 
respective, aduse la cunoştinţa studenţilor şi afişate la afişierul facultăţii. 

Studenţilor care pleacă la studii, cu aprobarea Rectorului, în universităţi din străinătate, li 
se recunoaşte activitatea desfăşurată şi examenele susţinute, pe baza documentelor de studii 
emise de instituţiile de învăţământ superior respective şi a convenţiilor semnate în acest sens.  

Studiile din învăţământul universitar se încheie printr-un examen de licenţă care se 
susţine în formele prevăzute de regulamentul aprobat de Senat pentru finalizarea 
studiilor,conform legii. 

Tema lucrării de licenţă este în concordanţă cu specializarea absolvită şi se alege de 
candidat, în baza unei liste orientative, elaborată de discipline şi aprobată de Consiliul facultăţii. 
Se admit şi propuneri din partea studenţilor, aprobate după aceeaşi procedură. Cererea 
candidatului privind tema aleasă se avizează de către titularul disciplinei şi se aprobă de către 
Decanul facultăţii. 

Fiecare curs este astfel proiectat încât sa îmbine predarea, învatarea si examinarea. 
Procedeele de examinare si evaluare a studentilor sunt centrate pe rezultatele învatarii si anuntate 
studentilor din timp si în detaliu. Evaluarea stimuleaza studentii pentru învatarea creativa, 
manifestata prin elaborarea de lucrari independente bazate pe cunostintele însusite riguros. 

Managementul evaluării 
Sunt utilizate mai multe forme în funcţie de specificul disciplinelor: 
• Evaluare punctuală prin examene – cel puţin 50 % din numărul total al formelor de 

evaluare; 
• Evaluare formativă prin teste în timpul semestrului sau la finalul acestuia; 
• Evaluare formativă prin note de seminar/referate/eseuri; 
• Evaluare prin colocvii. 

 
3.4. PROCEDURI DE EVALUARE PERIODICĂ A CALITĂŢII CORPULUI 

PROFESORAL 
 
Asigurarea calităţii cadrelor didactice este un obiectiv strategic al conducerii 

universităţii şi facultăţii. Facultatea a stabilit un raport pe care îl consideră optim pentru 
obiectivele şi nivelul propriu al calităţii academice între numărul de cadre didactice titulare cu 
norma de bază în universitate şi numărul total de studenţi înmatriculaţi, acesta fiind de 1/16,4. 

Facultatea asigură acoperirea disciplinelor cu cadre didactice, care să deţină competenţe 
adecvate obiectivelor specifice programului de studiu. Toate cadrele didactice au norma de bază 
în USAMV Iaşi. Selecţia pe criterii de competenţă se aplică atât cadrelor didactice titulare, cât şi 
cadrelor didactice asociate. Conducerea Universităţii, prin prorectorul responsabil cu activitatea 
didactică şi conducerea Facultăţii, prin prodecanul responsabil cu activitatea didactică urmăresc 
realizarea unui raport optim între numărul cadrelor didactice titulare şi numărul de studenţi 
înmatriculaţi, armonizare realizată prin stabilirea cifrei de şcolarizare, prin politica de ocupare a 
posturilor şi respectiv prin strategia de pregătire a personalului didactic. 

La nivelul facultăţii, evaluarea cadrelor didactice s-a realizat prin următoarele procedee:  
 Pentru posturile scoase la concurs (profesori, conferenţiari, şefi de lucrări) există grile 

de punctaj care cuprind ansamblul activităţilor; 
 S-a realizat evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. 
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Începând cu anul universitar 2006/2007, evaluarea cadrelor didactice se realizează pe 
baza următoarelor evaluări: 

 evaluarea de către managementul facultăţii ; 
 evaluarea de către studenţi ; 
 evaluarea colegială ; 
 autoevaluarea . 
 Evaluarea activităţii de cercetare este inclusă în toate fişele menţionate. 
Pentru evaluarea de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, există un formular de 

evaluare aprobat de Senat, care se aplică opţional după fiecare ciclu semestrial de instruire şi ale 
cărui rezultate sunt confidenţiale, fiind accesibil doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. 
De asemenea cadrul didactic se autoevaluează si este evaluat anual de către şeful de catedră. 

Evaluarea anuală a personalului didactic este responsabilitatea şefilor de catedră, care 
subliniază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă individuală, în Fişa de evaluare 
managerială, elaborată de universitate. Evaluarea realizată de şeful de catedră integrează 
rezultate din Fişa de autoevaluare. La aceste rezultate se adaugă rezultatele obţinute prin Fişa de 
evaluate colegială, precum şi rezultatele evaluării de către studenţi. Promovarea personalului 
didactic ia în considerare analiza tuturor acestor documente de evaluare a performanţei în 
predare şi cercetare, precum şi a altor servicii aduse facultăţii şi universităţii, respectând 
reglementările în vigoare privind evaluarea şi conferirea titlurilor didactice. Evaluarea cadrului 
didactic este luată în calcul la promovări, acordarea de distincţii, stimulente, stabilirea retribuţiei 
diferenţiate. 

 
3.5. RESURSE DE ÎNVĂŢARE ŞI SPRIJINUL ACORDAT STUDENŢILOR 

 
 Consecventă continuării drumului său către excelenţă, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, prin asigurarea bazei materiale specifice , a 
documentării în cadrul bibliotecilor şi prin intermediul tehnicii de calcul, acordă un sprijin 
substanţial studenţilor în formarea de specialitate. 

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

 
Disponibilitatea resurselor de învăţare 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

(U.Ş.A.M.V. Iaşi) asigură studenţilor prin biblioteca proprie colecţii cu caracter enciclopedic ce 
cuprind manuale, tratate, reviste, ziare, manuscrise, dischete, CD-uri, casete video pentru fiecare 
program de studiu. Biblioteca U.Ş.A.M.V. Iaşi este o bibliotecă universitară ce gestionează fond 
de carte şi publicaţii, pe suport de hârtie şi electronic, de specialitate agricolă şi medical 
veterinară.  Resursele şi serviciile sale se adresează gratuit studenţilor, masteranzilor, 
doctoranzilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice ale U.Ş.A.M.V. Iaşi precum şi unui public 
nespecific, contra cost. 

Biblioteca este organizată în servicii specifice şi îşi 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 2 baze de date: Agricola Full text şi Ebsco şi a înfiinţat 
un Serviciu de Cercetare şi Consultanţă pentru masteranzi şi doctoranzi.  

Politica de achiziţii a Bibliotecii este elaborată şi avizată de Consiliul Ştiinţific al 
Bibliotecii şi urmăreşte acoperirea ariei curiculare cu lucrări de specialitate. Acoperirea cu 
publicaţii de specialitate vizează nu numai satisfacerea în mod echitabil a necesarului de 
informaţii în funcţie de specificul disciplinei ci şi numărul de studenţi interesaţi de un anumit tip 
de documente. Cifra de achiziţii suportă corecţii în cursul fiecărui an universitar prin 
suplimentări din veniturile proprii ale U.Ş.A.M.V. Iaşi şi a Facultăţii de Medicină Veterinară.   
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Universitatea dispune şi de colecţii, muzee, staţiune didactică, adecvate pentru pregătirea 
de specialitate şi cercetare la toate ciclurile de studii. Pentru biblioteca Universităţii există un 
plan de modernizare care include: constructia unnui nou depozit de carte, creşterea numărului de 
locuri precum şi completarea fondului de carte. Acest plan de modernizare este extins şi la nivel 
de facultăţi, fiecare cu specificul ei. 

Predarea se face în conformitate cu programul de studiu propus, în funcţie de 
caracteristicile studenţilor. Fiecare cadru didactic are o strategie 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 USAMV 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, 
utilizând metode moderne de predare–învăţare. 

Îndrumătorii lucrărilor de licenţă urmăresc evoluţia profesională şi ştiinţifică a 
studenţilor, unde îşi definitivează lucrările de licenţă şi apoi îi consiliază în profesie, urmărind 
performanţele lor la locurile de muncă. 

 
Servicii studenţeşti 
Studenţii de la Facultatea de Zootehnie beneficiază de cazare într-un cămin, A3, din 

campusul USAMV, cu o capacitate de cazare de 400 locuri, normă sanitară. De asemenea, au la 
dispoziţie o cantină restaurant cu o suprafaţă utilă de 779 mp şi o capacitate de 252 de persoane, 
normă sanitară . 

Pentru desfăşurarea activităţilor sportive există 2 săli (suprafaţă utilă de 619 mp şi o 
suprafaţă desfăşurată de 958 mp), 3 terenuri de competiţie (2 de handbal + 1 de tenis) şi 1 pistă 
de atletism. De asemenea, USAMV Iaşi dispune de o Baza 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. 

În cadrul USAMV Iaşi fiinţeaza Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.), 
înfiinţat prin hotărârea Senatului USAMV Iaşi nr.8, din 16.09.2005. Acest centru este 
continuatorul activităţii Departamentului de consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi 
plasamentului pe piaţa muncii a absovenţilor, înfiinţat în anul 2000. De asemenea, la nivelul 
Facultăţii a fost creată o Comisie de consiliere şi orientare în carieră, coordonată de prodecanul 
facultăţii, din care fac parte consilierii de an . 

In perioada de când fiinţează, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a exitat 
posibilitatea unui dialog permanent cu studenţii, s-au înmanat şi discutat cu aceştia ghidul de 
studii, condiţiile sociale şi de pregătire, drepturile şi obigaţiile ce le revin, în vederea debutului 
cu succes în ciclul I de studii universitare. 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.) pune la dispoziţia studenţilor din 
anii terminali interesaţi, chestionare pentru identificarea absolventului şi a angajatorului, cu 
opţiunea şi cerinţele specifice. 

Toate serviciile pentru studenţi au asigurat un management adecvat astfel încât să poată 
satisface cu succes cerinţele studenţilor 
 

Sistemul de acordare a burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti 
Universitatea are un Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin 

material pentru studenti, la care studenţii au acces atât prin pagina Internet cât şi prin afişare la 
Secretariat. Bursele sunt acordate din alocatii de la bugetul de stat si din resurse proprii, 
cuantumul acestora fiind stabilit anual în Senatul Universităţii, cu participarea studenţilor 
membrii ai Senatului şi ai reprezentanţilor Ligii studenţilor. Se acordă următoarele tipuri de 
burse: de performanţă, de merit, de studiu, sociale şi ocazionale. Lista studenţilor bursieri este 
afişată la secretariatul facultăţii.  
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Raportul dintre numărul de studenţi bursieri şi numărul total de studenţi este în scădere, 
ca urmare a creşterii numărului de studenţi cu taxă. Bursele s-au acordat din fonduri de la 
bugetul de stat şi din veniturile proprii ale universităţii, conform  criteriilor stabilite de către  
Senatul USAMV Iaşi. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă a studenţilor a fost în atenţia 
permanentă a conducerii facultăţii. 

 
3.6. BAZA DE DATE ACTUALIZATĂ SISTEMATIC REFERITOARE LA 

ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII 
 

În Universitate funcţionează un sistem informatizat de prelucrare a datelor privind 
managementul calităţii, informaîiile fiind prezentate pe site-ul Universităţii www.uaiasi.ro. 

Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei 
În cadrul facultăţii funcţionează Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii cu 

subcomisii pe programe de studiu (licenţă, masterat, doctorat)  
Comisia, desemnată de Consiliul facultaţii, stabileşte scopurile si obiectivele asigurarii 

calitatii si la mijloacele de realizare a acestora. Strategiile sunt focalizate pe obiective si se refera 
la modul de mobilizare a resurselor pentru realizarea în timp a obiectivelor propuse la nivel de 
institutie si pe programe de studiu. Cultura calitatii se refera la valorile, normele si activitatile 
practicate pentru initierea, aprobarea, evaluarea si monitorizarea calitatii activitatilor didactice si 
de cercetare. 

Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt prevazute în 
Regulamentul cu privire la asigurarea calităţii. 

Comisia elaborează anual, până la data stabilită prin proceduri interne, un raport privind 
calitatea serviciilor educaţionale din facultate şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este 
adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale, prin afişare 
sau publicare pe pagina WEB. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la 
dispoziţia unui evaluator extern – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior (ARACIS.). Totodată elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de 
standardele de referinţă şi ghidul de bune practici elaborate de ARACIS.; 

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 
deprtament şi un  reprezentant al studenţilor.  

La nivelul entităţilor funcţionale (facultate/departament/catedră/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, care prezintă sistemul de management al calităţii, structura 
organizatorică, responsabilităţile, procesele sistemului de management al calităţii şi interacţiunile 
dintre acestea, precum şi structura documentelor utilizate, pentru a asigura implementarea 
politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii; 

b) procedurile generale ale sistemului de management al calităţi, care reprezintă forma 
documentaţiei de bază utilizată pentru implementarea şi menţinerea sistemului de management al 
calităţii; 

c) proceduri operaţionale, care precizează obiectivele şi rezultatele aşteptate ale diferitelor 
activităţi cu incidenţă asupra calităţii. 
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Adecvarea şi eficienţa structurilor de asigurare a calităţii 
Evaluarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare 

ştiinţific se realizează, potrivit documentaţiei sistemului de management al calităţii adoptate, 
astfel: 

a) evaluarea satisfacţiei clienţilor şi a celorlalte părţi interesate de serviciile educaţionale şi 
de cercetare ştiinţifică oferite; 

b) auditul intern al sistemului de management al calităţii 
c) monitorizarea şi evaluarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică; 
d) ţinerea sub control a neconformităţilor; 
e) acţiuni corective şi preventive;  
f) acţiuni vizând îmbunătăţirea continuă a rezultatelor. La nivel de facultate funcţionează 

comisii de auditare a calităţii  
Monitorizarea activităţii didactice stă în atenţia conducerii facultăţii şi a catedrelor. Grila de 

evaluare a personalului didactic, aprobată de Senatul Universităţii, are drept criterii principale 
performanţele în cercetare, didactice şi activitatea administrativă. 

Preocupările de asigurare a managementului academic şi administrativ în vederea 
asigurării calităţii totale, decurg din eforturile de armonizare cu cerinţele UE.  

Conducerea facultăţii este preocupată de asigurarea calităţii în domeniul 
managementului academic şi administrativ, în vederea evaluării şi acreditării noilor 
specializări şi a noilor forme de învăţământ. 

Transparenţa informaţiilor de interes public 
Facultatea de Zootehnie face parte din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad,, Iaşi, cu personalitate juridicã şi este integrată în 
învăţământul superior de stat, ce-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu 
Carta Universitară. Informaţiile de interes public privind activitatea universitară sunt afişate pe 
site-ul web al Universităţii, www.uaiasi.ro. De asemenea informaţiile sunt afişate la avizierele 
facultăţii şi disciplinelor. În acest sens sunt publicate informaţii privind: admiterea, aspecte ale 
procesului didactic, activitatea de cercetare, manifestări ştiinţifice, organizarea concursurilor 
didactice, regulamentele privind asigurarea calităţii, activitatea didactică, evaluarea studenţilor, 
acordarea burselor etc., rapoarte de activitate, planuri strategice şi operaţionale, facilităţi oferite 
studenţilor, posibilităţi de angajare, etc. Săptămânal Rectorul Universităţii organizează 
conferinţe de presă, dând informaţii despre activitatea universitară. 

 
 

4. Concluzii şi măsuri de îmbunătățire a calității 
Facultatea aparţine învăţământului superior de stat, având o tradiţie de peste 65 ani, face 

parte dintr-o reţea de 4 facultăţi de profil din ţară şi este singura din zona Moldovei. 
Misiunea de învăţământ şi cercetare este bine definită. Formarea inginerilor zootehnişti 

se raportează la cadrul naţional şi european al calificărilor. 
Personalul didactic este calificat corespunzător şi are în totalitate norma de bază în 

Universitate. 
Planurile de învăţământ sunt armonizate cu cele ale facultăţilor similare şi cu legislaţia 

naţională şi europeană. 
Interesul publicului pentru profesie asigură un număr constant de studenţi şi permite o 

selecţie pe criterii de calitate. Peste 60% dintre absolvenţi îşi găsesc loc de muncă în profesie sau 
în domenii conexe. 

Baza materială aparţine în totalitate Universităţii. Există spaţii de învăţământ suficiente şi 
un plan coerent de modernizare, cu obiective clare, realizate consecvent. Veniturile proprii au 
crescut constant, având ca surse taxele de studii, contractele de cercetare şi serviciile. 

Cercetarea ştiinţifică dispune de resurse umane de înaltă calitate (26 cadre didactice 
titulare şi 4 profesori consultanţi, dintre care şi 10 conducători de doctorat) şi se valorifică prin 
anuarul Universităţii, acreditat de CNCSIS şi recenzat în baze de date şi publicaţii internaţionale. 
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Nivelul ridicat al implicării personalului didactic şi de cercetare în contracte şi granturi naţionale 
de mare anvergură garantează calitatea cercetării. 

Calitatea deosebită a procesului de formare iniţială a studenţilor şi continuă a 
absolvenţilor prin centrarea procesului didactic către studenţi şi  activitatea practică pentru a 
permite integrarea rapidă în sistemul productiv. Facultatea participă la programe internaţionale 
de mobilitate (Socrates, Leonardo) pentru cadre didactice şi studenţi. 

Sistemul informatic este generalizat la toate disciplinele şi compartimentele 
administrative, asigurînd acces nelimitat la internet, intranet şi la cele mai recente informaţii de 
specialitate prin intermediul bibliotecii, a Centrului de documentare şi a disciplinelor de formare. 

În viitor facultatea va trebui să acorde o atenţie mai mare următoarelor aspecte: 
- o mai puternică dezvoltare a relaţiilor interne şi internaţionale privind cercetarea 

ştiinţifică; 
- o mai bună implicare a personalului didactic şi de cercetare în proiecte şi platforme la 

nivel naţional şi internaţional; 
- o mai bună legătură între cadrele didactice şi studenţi; 
- o legătură mai strânsă cu mediul economic, în mod deosebit cu angajatorii de profil; 
- o implicare mai accentuată a studenţilor în perfecţionarea cursurilor; 
- o îmbunătăţire a procedurilor privind evaluarea anuală a personalului didactic. 
Toate aspectele prezentate mai sus vor sta permanent în atenţia conducerii academice şi 

administrative a Facultăţii de Zootehnie Iaşi, care va urmări realizarea următoarelor măsuri: 
- perfecţionarea permanentă a informatizării, mai ales în spaţiile ce vizează petrecerea 

timpului liber a studenţilor; 
- preocuparea pentru realizarea indicatorilor de performanţă în asigurarea calităţii 

ofertei educaţionale în conformitate cu standardele naţionale şi europene; 
- preocupare permanentă pentru asigurarea instruirii practice adecvate a studenţilor 
- continuarea procesului de modernizare şi echipare tehnică a spaţiilor de învăţământ şi 

cercetare, inclusiv prin accesarea de fonduri structurale de investiţii în infrastructură; 
- continuarea procesului de promovare a personalului didactic; 
- promovarea continuă a imaginii facultăţii şi o mai strânsă legătură cu agenţii 

economici, absolvenţii şi autorităţile locale şi naţionale; 
- implicarea în desfăşurarea activităţilor de consultanţă şi extensie în domeniul 

zootehnic pentru zona de influenţă a facultăţii; 
- acreditarea naţională şi internaţională a unor platforme şi laboratoare de cercetare. 

 
 
               Întocmit, 

        Conf. Univ. dr. Valerica GÎLCĂ 
 
 

 
 


