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RAPORT
PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL 2017
Activitatea din anul universitar 2016-2017 s-a desfășurat în baza planului strategic şi a planului
operaţional aprobat de Senat, sub deviza "Excelenţă şi calitate", în toate domeniile de activitate
universitară.
Alocaţiile de la bugetul de stat, deși în creștere, au fost insuficiente, dar și resursele limitate din
proiectele de cercetare, au determinat desfăşurarea activităţilor din universitate în condiții de prudenţă
financiară. În pofida acestor dificultăți s-a acționat în toate domeniile de activitate pentru asigurarea
calităţii şi formarea competenţelor corespunzătoare studenţilor universităţii de la toate ciclurile de
studii.

Misiunea asumată a USAMV Iaşi a fost de a asigura condiții pentru a desfășura
activități de cercetare ştiinţifică şi educaţie prin programe de studii performante la toate
ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a răspunde exigenţelor unei societăţi
aflate în dezvoltare, prin urmărirea atentă a tuturor domeniilor vieții academice.
Astfel, USAMV Iaşi a urmărit generarea de cunoaştere prin cercetare, dezvoltare,
inovare şi transfer tehnologic, formarea profesională de nivel superior, atragerea în activitatea
universitară a celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial de
pregătire profesională şi ştiinţifică, dezvoltarea în continuare a bazei materiale, a relațiilor cu
mediul de afaceri și a internaționalizării.
1. SITUAŢIA FINANCIARĂ
Sub aspect financiar, obiectivele operaționale înscrise în planul pentru anul 2017 au vizat:
-

optimizarea capitolelor bugetare de venituri şi cheltuieli în concordanţă cu necesarul
activităţilor pentru funcţionarea universităţii;
realizarea indicilor de calitate care să asigure încasarea integrală a finaţării de la bugetul de stat;
valorificarea integrală a capacităţii universităţii de a şcolariza cu taxă în condiţii de eficienţă,
fără a afecta nivelul calitativ;
creşterea ponderii veniturilor proprii în buget;
întărirea rolului cercetării în realizarea de venituri suplimentare;
identificarea şi valorificarea resurselor extrabugetare prin participări la proiecte finanţate din
fonduri europene si cu agenţi economici;
dezvoltarea de parteneriate strategice/clustere cu firme multinaţionale sau româneşti, asociaţii şi
organizaţii profesionale specializate pentru asigurarea surselor de finaţare a unor activităţi ale
universităţii;

-

valorificarea judicioasă a fondului funciar al Universităţii;

În anul 2017 alocaţiile primite de la bugetul de stat, ca urmare a diminuării sumelor încasate din
proiecte, au depăşit veniturile proprii ale USAMV Iași. Astfel, 71% din venituri au fost de la MEN şi
29% din activităţi desfăşurate în Universitate (tab. 1.1).
Pe ansamblu, veniturile totale s-au cifrat la 78060,8 mii lei, cu 6% mai mari decât în anul
precedent (tab. 1.1).
În anul 2017, USAMV Iaşi a beneficiat de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea de
baza, în sumă de 33.860.102 lei, alocații cu destinații speciale, în valoare de 18.683.892 lei, subvenţii
pentru cămine-cantină în valoare de 2.648.082 lei şi fonduri pentru aplicarea hotărârilor
judecătoreşti în sumă de 642.664 lei. În completarea alocaţiilor bugetare au fost obținute venituri
proprii în sumă de 22.868,37 mii lei.
Pentru asigurarea funcționării căminelor și cantinei s-au utilizat fonduri în valoare de 6.764.915 lei, din
care: subvenții de la bugetul de stat în valoare de 2.648.082 lei, cu o creștere de 8% comparativ cu anul
anterior și venituri proprii provenite din regie și contravaloare masă, în valoare de 4116833 lei (tab.
1.1).
Tabelul 1.1
Structura veniturilor la USAMV Iași în anul 2017

Sursa
TOTAL
Finanţare de bază
Fonduri hot. judecătoreşti

Valoare
(lei)

%

78.060.803

100

33.860.102

37

642.664

3

Fonduri dest. specială

18.683.892

27

Subvenţii cămine-cantină

2.648.082

3

Regie cămine-cantină

4.116.833

4

Venituri proprii

15.736.783

18

Fonduri structurale

3.015.111
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În completarea veniturilor realizate din alocaţii bugetare, în anul 2017 s-au obţinut venituri proprii din
taxe școlare și diverse activităţi reglementate prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în valoare de
4597461 lei, din concesiuni și închirieri de spații și terenuri agricole în sumă de 7803685 lei, din
activitatea productivă în sumă de 940479 lei, din prestări de servicii și alte surse 573482 lei, venituri din
cercetare în valoare de 1177829 lei și din atragerea fondurilor externe nerambursabile în sumă de
3015111 lei (tab. 1.2).
Tabelul 1.2
Structura veniturilor proprii la USAMV Iași în anul 2017

Valoare
Sursa

(lei)

Total venituri proprii, din care:

%

22.868.370

100

Concesiuni si inchirieri

7803685

34,12

Taxe invatamant

4597461

20,10

Valorificari produse

940479

4,11

Prestari servicii

311905

1,36

Alte venituri proprii

261577

1,14

2

Subventie SD

302012

1,32

Sponsorizari

205499

0,90

1177829

5,15

136336

0,60

Fonduri structurale

3015111

13,18

Venituri camine cantina

4116476

18,00

Cercetare stiintifica
Proiect ROSE

Plăţile nete şi cheltuielile efectuate se încadrează în alocațiile și veniturile realizate, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În limita bugetului aprobat s-au efectuat cheltuieli în valoare de 71.635.817 lei (tab. 1.3), cu
6% mai mare decât în anul precedent, cuantumul acestora încadrându-se în limita încasărilor
efectuate și a disponibilului din conturi.
În structura bugetului pe anul 2017, cheltuielile de personal au reprezentat 44% (31291855 lei),
cu o creştere de 8% față de anul 2016, la suma absolută, prin creşterile salariale aprobate de guvern.
Tabelul 1.3
Structura cheltuielilor la USAMV Iași în anul 2017

Valoare

Tipul cheltuielii

(lei)

%

Total cheltuieli, din care:

71635817

100

Cheltuieli de personal

31291855

44

Bunuri si servicii

15624244

22

Burse

8221595

11

Asistenta sociala

628996

1

Investitii Cheltuieli de capital

13931040

19

Proiecte structurale

1988386

3

Sumele alocate pentru burse şi ajutoare sociale au crescut cu 115% comparativ cu nivelul
anului precedent prin creșterea alocației pentru burse și a perioadei de alocare a burselor, iar cheltuielile
pentru materiale, servicii și obiecte de inventar au crescut cu 15% comparativ cu anul 2016.
Analizând situația detaliată a cheltuielilor de investiţii, pentru reabilitări şi consolidări se poate
observa ca au fost efectuate plăți nete în valoare de 13931,040 mii lei, din care 9996 mii lei (70%) de la
bugetul de stat şi 4146 mii lei (30%) din venituri proprii realizate din diverse surse (tab. 1.4). Din
valoarea de investiţii de la bugetul de stat, 7800 mii lei s-au utilizat pentru continuarea investiţiilor la
sediul TPPA, iar 1664 mii lei reabilitări spatii de învățământ, 412 mii lei reabilitări cămine studențești și
120 mii lei studii fezabilitate spital veterinar. Din veniturile proprii s-au alocat 353 mii lei pentru sediul
TPPA, 2716 mii lei pentru reabilitări spații învățământ (282 mii lei pentru lucrări la Ferma Rediu, 1085
mii lei pentru Baza de practică Plaiu Șarului, 1287 mii lei rețea de apă-canal la Clinici veterinare, 663
mii lei pentru dotări independente la spaţii de învăţământ şi cercetare).
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Tabelul 1.4 (mii lei)

Cheltuieli pentru investiții
Nr
crt

Total surse de
finantare

Denumirea obiectivului/proiectului

0

mii lei

1
TOTAL GENERAL, din care:

Venituri
proprii

Fonduri
speciale

MEN

2=3+4+5

3

4

5

14.142

3.935

211

9.996

A

Obiective de investitii in continuare, din care :

8.353

360

193

7.800

1

Spatii TPPA

8.153

353

0

7.800

2

Mansardare Virusologie

200

7

193

0

C

Alte cheltuieli de investitii - TOTAL, din care:

5.789

3.575

18

2.196

II. Dotari independente

681

663

18

0

III. Consolidari imobile

80

36

0

44

1

Caminul studentesc 4 - expertize tehnice

44

0

0

44

2

Statie de epurare- expertize tehnice

36

36

0

0

IV. Reabilitari imobile, din care:

4.856

2.824

0

2.032

Reabilitari Camine si cantina

476

108

0

368

1

Executie lucrari Camin nr 1

458

108

0

350

2

Expertiza energetica Camin Studentesc nr 4

18

0

0

18

4.380

2.716

0

1.664

Reabilitari Spatii de invatamant
1

Garaj auto

419

0

2

Ferma zootehnica Rediu

511

282

0

229

3

Baza de practica Montanologie, Plaiu Sarului, Jud. Suceava
- proiectare, studiu geotehnic, studiu hidrogeologic si
studiu topo

1.235

1.085

0

150

4

Corp principal Agricultura proiectare

84

12

0

72

5

DALI Camin studentesc nr 4

32

0

0

32

6

Reabilitare retea de apa

2.049

1.287

0

762

7

Statie de epurare actualizare proiect

50

50

V. Cheltuieli pt. elab. studiilor de prefezabilitate, fezabilitate,
din care :

120

0

0

120

Studiu de fezabilitate ob. de investiţii: "Spital universitar
regional pentru cabaline şi animale de fermă"

120

0

0

120

VI. Alte cheltuieli de natura investitiilor, din care:

52

52

0

0

1

Documentatie de avizare puturi Ferma Adamachi

18

18

0

0

2

Foraje de explorare/exploatare ape subterane la Ferma
Ezareni - 2 bucati

17

17

0

0

3

Alimentare cu energie electricăsistem irigatii ferma
Adamachi

0

0

0

0

4

Alimentare cu energie electrică Centrul Rovetemerg

17

17

0

0

1

4

419

3. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este o
instituţie specializată în învățământul superior agronomic şi medical veterinar, având ca misiune
fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, zootehnie,
inginerie economică, ingineria mediului, prelucrarea produselor agricole, controlul şi expertiza
produselor alimentare, ingineria şi managementul în alimentaţie publică şi agroturim, licențiați în
biologie şi doctori medici veterinari.
În cadrul USAMV Iaşi, în anul 2017 s-au desfăşurat activităţi la următoarele forme de
pregătire:
- Învăţământ de licenţă;
- Învăţământ de masterat;
- Şcolile Doctorale;
- Formare continuă:
o Formare profesională paznici de vânătoare
o Definitivat, Gradul II, Gradul I - preuniversitar
- Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.
Obiectivele operaționale înscrise în planul pentru anul 2017 au vizat, în principal:
- îmbunătățirea performanțelor tuturor programelor de studii de licență;
- urmărirea transmiterii cunoștințelor şi formării competenţelor necesare absolvenților pentru
integrarea rapidă pe piața muncii;
- consultarea reprezentanților mediului de afaceri, în scopul adaptării ofertei educaţionale la
cerințele în continuă schimbare de pe piața muncii;
- utilizarea platformelor multimedia, modularizarea unor discipline, creșterea ponderii
activităților de tip referat, eseu, studiu de caz, în vederea creșterii gradului de însușire a competențelor
profesionale;
- îmbunătățirea modalităților de realizare a practicii studenților prin utilizarea bazelor de practică
pe care le are Universitatea (Făcăieni, Plaiu Șarului, Frasin, Ezăreni, V. Adamachi) și prin parteneriate
cu mediul de afaceri;
- identificarea de noi baze de practică pentru studenții de la specializările Biologie, Protecția
consumatorului și a mediului, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria
alimentară, Piscicultură și acvacultură;
- susţinerea mobilităţii temporare a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor didactice
prin intermediul Programului Erasmus+, AUF la universităţi de prestigiu;
- îmbunătățirea învăţământului la distanţă în mediu on-line la programele de studii: Agricultură,
Inginerie economică în agricultură, Horticultură și Zootehnie;
- promovarea excelenţei în predare, cercetare şi în procesul de evaluare;
- analiza şi actualizarea periodică a programelor de studii, a planurilor de învăţământ şi a
conţinutului disciplinelor în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii şi cu programe din universităţi de
prestigiu din UE;
- corelarea ofertei educaționale prin programe de masterat și cursuri postuniversitare cu cerințele
pieței muncii și creșterea internaționalizării;
- dezvoltarea şi perfecţionarea studiilor universitare de doctorat în conformitate cu HG 681/2011;
- promovarea ofertei educaţionale şi a imaginii Universităţii;
- realizarea unei activități permanente de consiliere a studenților prin intermediul Centrului de
Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC).
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3.1 Învăţământ universitar de licenţă
USAMV Iaşi a cunoscut în ultimii zece ani o dinamică progresivă prin dezvoltarea de noi
specializări în cadrul facultăţilor existente, astfel că în anul universitar 2016 - 2017 au funcţionat 4
facultăţi cu 16 specializări (tab. 3.1).
Tabelul 3.1
Specializări la învăţământul universitar de licenţă la USAMV Iaşi
Facultatea

Agricultură
240 credite

Domeniul

Specializarea

Agronomie

Agricultură
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
agricultură şi industria alimentară

Inginerie şi management în
agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

Ingineria produselor alimentare
Biologie – 180 credite
Horticultură
240 credite

Horticultură
Inginerie mediului
Zootehnie

Zootehnie
240 credite
Medicină veterinară
360 credite

Inginerie şi management în
agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria produselor alimentare
Medicină veterinară

pentru

Tehnologia prelucrării produselor agricole
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie
Horticultură
Peisagistică
Ingineria mediului
Zootehnie
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi
agroturism
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Medicină veterinară – Ro
Medicină veterinară - En

Evoluția numărului de studenți în ultimii ani evidențiază o tendință de stabilizare a cifrei de
școlarizare la circa 4500 de studenți, determinată de resursele universității, dar și de cerințele pieței
educaționale pe care o deservește instituţia noastră.
În anul universitar 2016 - 2017 au fost înmatriculați 3104 de studenți la ciclul de învățământ
universitar de licență la forma de învățământ de zi și 491 de studenți la forma de învățământ la distanță
(ID) (tab. 3.2.). Cei mai mulți studenți au fost înscrişi specializările de la Facultatea de Agricultură
(1125 studenți zi și 314 studenți ID), urmați în ordine de cei înscriși la Facultatea de Zootehnie (674
studenți zi + 73 studenți ID), Facultatea de Medicină veterinară (807 studenți zi) şi Facultatea de
Horticultură (498 studenți zi + 104 studenți ID).
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Tabelul 3.2.

3.2 Învăţământ universitar de masterat
În anul universitar 2016 - 2017 la învăţământul universitar de masterat au funcţionat 18
specializări, acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
(ARACIS) (tab. 3.3), fiind înmatriculaţi 737 masteranzi: 322 la Facultatea de Agricultură, 235 la
Facultatea de Horticultură şi 180 la Facultatea de Zootehnie.
Tabelul 3.3
Specializări la învăţământul universitar de masterat la USAMV Iaşi
Facultatea

Domeniul

Specializarea

Agronomie
Agricultură
120 credite

Inginerie şi management în
agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria produselor alimentare

Horticultură
120 credite

Horticultură

7

Expertiza şi evaluarea fondului funciar
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii alternative în agricultură
Management în agricultură
Administrarea afacerilor agricole
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Expertiză pe filiera produselor alimentare
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Producere de sămânţă şi material săditor horticol
Horticultură ecologică

Zootehnie
120 credite

Amenajare peisagistică urbană şi teritorială
Reproducţie şi ameliorare genetică
Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor
Managementul producţiilor animale
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Nutriția și alimentația animalelor

Zootehnie

În anul 2017 au fost introduse la admitere două noi specializări de masterat, acreditate de
ARACIS: Siguranța alimentară și protecția consumatorului, Sisteme avansate de procesare și
controlul calității produselor agro-alimentare, în cadrul Facultății de Agricultură. De asemenea, au
fost aprobate de către ARACIS 4 noi masterate la facultatea de Agricultură ce vor funcționa
începand cu anul 2018/2019 (Managementul și conservarea solurilor, Tehnologii de agricultură
ecologică, Managementul dezvoltării rurale, Evaluarea și conservarea biodiversității).
3.3 Studiile universitare de doctorat
Conform legislaţiei şi regulamentelor proprii, USAMV Iaşi este instituţie organizatoare a
studiilor universitare de doctorat în două domenii fundamentale, Ştiinţe inginereşti şi Ştiinţe biologice şi
biomedicale. Ramurile de ştiinţe corespunzătoare celor două domenii sunt Ingineria resurselor vegetale
şi animale şi, respectiv, Medicină veterinară. Domeniile de studii doctorale în care este organizat
doctoratul la IOSUD - USAMV Iaşi, sunt: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și
management în agricultură și dezvoltare rurală şi Medicină Veterinară.
Studiile universitare de doctorat se desfăşoară într-un cadru bine stabilit, prin decizii ale
Consiliului de Administraţie şi prin hotărâri ale Senatului USAMV Iaşi, în două şcoli doctorale, Şcoala
Doctorală de Științe inginerești (SDSI) şi Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV).
Coordonarea celor două şcoli este realizată de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
(CSUD), aflat în subordinea Consiliului de Administraţie.
Fiecare şcoală doctorală este condusă de un Consiliu al Școlii doctorale şi are în componenţă
domeniile de doctorat şi, în cadrul acestora, specializările doctorale.
Pregătirea prin doctorat s-a realizat la 30 de specializări (tab. 3.4) sub îndrumarea a 34 de
conducători de doctorat şi 29 profesori consultanţi Dintre conducătorii de doctorat, 11 aparțin
domeniului Agronomie, 8 domeniului Horticultură, 7 domeniului Zootehnie și 8 Medicină veterinară.
Începând cu anul univ. 2017-2018 în cadrul Școlii doctorale de Științe inginerești va funcționa și
domeniul de doctorat Inginerie și management pentru agricultură și dezvoltare rurală, cu trei
conducători de doctorat.
Tabelul 3.4
Structura specializărilor de doctorat
Școala doctorală

Stiințe inginerești

Domeniul

Agronomie

Horticultură

Specializări
Agrotehnică
Botanică
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Fitopatologie
Fitotehnie
Fiziologia plantelor
Mecanizarea agriculturii
Producerea şi păstrarea furajelor
Floricultură
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Genetică şi ameliorarea plantelor
Legumicultură
Protecţia plantelor
Tehnologia produselor agroalimentare
Viticultură şi oenologie

Medicină veterinară

Zootehnie

Alimentaţia animalelor
Fiziologie animală
Tehnică piscicolă
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Tehnica exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Tehnologia exploatării suinelor

Medicină
veterinară

Boli infecţioase
Boli parazitare
Microbiologie - Imunologie
Morfologie normală şi patologică
Obstetrică şi andrologie veterinară
Semiologie şi patologie medicală

4. ADMITERE 2017
Admiterea din sesiunea iulie 2017 a fost una de o anumită normalitate în conjunctura în care ne
găsim, scăderea numărului de tineri cu bacalaureat, printr-o organizare corespunzătoare și implicarea
cadrelor didactice care au prezentat oferta de studii a USAMV Iași elevilor de la liceele și colegiile din
Regiunea Nord-Est.
Pe lângă materialele promoționale specifice au fost realizate şi broşuri noi de prezentare a
Universităţii în limbile română şi engleză.
La ciclul de învățământ universitar de licență au concurat, în luna iulie, pe cele 700 de locuri
un număr de 1190 candidați, ceea ce înseamnă, în medie 1,7 candidaţi/loc bugetat.
Cei mai mulți candidați s-au înregistrat la specializările Medicină veterinară (317 candidați),
Agronomie (170 candidați), CEPA (162 candidați) (fig. 4.1).

Fig. 4.1 Repartiția candidaților pe facultăți și specializări la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017
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În anul 2017 s-a constatat o ușoară diminuare a numărului de candidați comparativ cu anul
2016, la învățământul ingineresc. Din totalul de 746 de studenți români înmatriculați în anul I în 2017,
735 studenți (99%) sunt susținuți de la bugetul de stat, iar 11 studenți (10%) studiază în regim cu taxă la
programele în limba română (fig. 4.2).

Fig. 4.2. Studenţi înmatriculaţi în anul I, 2017-2018
În funcţie de mediul din care provin studenții de naționalitate română (după adresa de
domiciliu), se constată că 43,0% sunt din mediul rural şi 57% din cel urban (fig. 4.3), fapt care pare să
contrazică percepția că elevii din spațiul rural nu sunt interesați de continuarea studiilor în învățământul
superior, cel puţin în universitatea noastră.

Fig. 4.3. Provenienţa studenţilor români în anul I, după domiciliu
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La ciclul de învățământ universitar de masterat din cei 407 de masteranzi români înmatriculați,
390 sunt finanţaţi de la buget şi 17 sunt cu taxă.
La ciclul de învățământ universitar de doctorat au fost ocupate toate cele 40 de locuri
repartizate de Ministerul Educației Naționale, 20 la învăţământul de zi şi 20 la frecvenţă redusă.

5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Cercetarea ştiinţifică în USAMV Iaşi, în perioada la care se referă raportul, a fost o componentă
intrinsecă a activităţilor formativ-educative a cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor și
doctoranzilor, orientată pe direcţiile strategice definite la nivel naţional prin „Strategia Naţională
pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030” şi prin „Strategia Naţională
CDI pentru perioada 2014 - 2020”.

Cercetarea ştiinţifică are o pondere importantă în cadrul

activităţilor academice şi un rol determinant în aprecierea performanţei profesionale şi a prestigiului
personalului academic. Planul strategic instituţional al USAMV pentru perioada 2016-2020 prevede ca
principal obiectiv crearea unui mediu de cercetare, dezvoltare şi inovare tehnologică competitiv pe plan
naţional şi internaţional, care să transforme USAMV într-un pol de excelenţă axat pe generarea
cunoaşterii şi transferului tehnologic, care să aibă un impact direct asupra creşterii performanţei,
calităţii activităţii didactice şi serviciilor către comunitate.
În anul 2017 s-a acționat în vederea îndeplinirii obiectivelor operaționale propuse:
- modernizarea şi operaţionalizarea centrelor de cercetare din cadrul Departamentului de Cercetare,
Ionovare şi Transfer Tehnologic (Centrul de Cercetări Agricole, Centrul de Cercetări Horticole,
Centrul de Cercetări în Zootehnie, Centrul Universitar de Cercetări Medicale Veterinare) și a
ICAM;
- desfăşurarea de activităţi de cercetare contractată cu CNCS, Programul Naţional de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare (PNCDI III), coordonatorii altor programe finanţate din fonduri
naţionale/europene, mediul economic, conform graficelor aprobate;
- participarea cu propuneri de proiecte de cercetare finanţate la nivel național (ANCS - CNCS),
european (FP7, POS-CCE, COST, bilaterale etc.) sau de către agenți economici;
- creșterea valorii contractate pentru activităţi de cercetare ştiinţifică, consultanţă şi efectuarea de
expertize;
- crearea unor parteneriate public - privat pentru realizarea de proiecte de inovare şi de realizare a
transferului tehnologic, precum şi pentru atragerea unor surse alternative de finanţare a cercetării
- asigurarea transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării în mediul economic;
- cofinanţarea proiectelor contractate cu organisme naţionale/internaţionale prin programe cu
Fonduri Europene nerambursabile;
- publicarea unui număr de 100 de articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI)
şi creşterea numărului de lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI cu plata taxelor de publicare din
fondurile Universității;
- creșterea numărului brevetelor de invenție prin sprijin logistic din partea Departamentului de
cercetare, inovare şi transfer tehnologic (DCITT) și financiar din veniturile proprii ale
universității/contracte cercetare;
- modernizarea infrastructurii de cercetare existente în USAMV Iaşi;
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-

-

-

-

- realizarea programelor de cercetare internaţională pe tematici interdisciplinare ale universităţii
rezultate din contractele şi acordurile bilaterale existente;
- editarea celor 4 reviste ale facultăţilor Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, Lucrări ştiinţifice.
Seria Horticultură, Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie şi respectiv, Lucrări ştiinţifice. Seria
Medicină veterinară, cu accent pe calitatea articolelor ştiinţifice şi indexarea lor în baze de date
internaţionale specializate (CAB International, DOAJ, SCOPUS etc.);
continuarea îmbunătăţirii standardelor editoriale ale revistei Cercetări Agronomice în Moldova
pentru indexare ISI;
diversificarea formelor de valorificare a rezultatelor cercetării prin publicarea în reviste cotate ISI,
indexate BDI, volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale, prin Editura "Ion
Ionescu de la Brad" a USAMV Iaşi sau Camerele agricole;
perfecţionarea managementului şi a mecanismelor de auditare internă a cercetării ştiinţifice, a
procedeelor de selecţie a temelor şi programelor, a modalităţilor de finanţare şi valorificare a
rezultatelor acesteia, inclusiv prin asigurarea transferului tehnologic;
atragerea celor mai talentaţi tineri, studenţi / masteranzi / doctoranzi, în activitatea de cercetare
ştiinţifică şi de valorificare a acesteia;
susţinerea programelor postdoctorale, ca element de întărire a capacității de cercetare a
universităţii.
organizarea de manifestări ştiinţifice cu tematică aferentă principalelor domenii de activitate;
încurajarea şi sprijinirea participării cadrelor didactice (autor principal) cu lucrări ştiinţifice la
manifestări de prestigiu organizate în țară și străinătate (UE), unde articolele se publică integral în
reviste/volume cotate/indexate (o manifestare ştiinţifică naţională/cadru didactic, anual; o
manifestare ştiinţifică internaţională/cadru didactic, la 2 ani);
continuarea de achiziții pentru cărţi și reviste de specialitate cotate ISI;
susţinerea accesului on-line la baze de date, prin participarea la asociaţia Anelis Plus.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în laboratoarele specializate din cadrul
centrelor de cercetare de la facultăţi și a ICAM:
- Centrul de Cercetări Agronomice;
- Centrul de Cercetări Horticole;
- Centrul de Cercetări Zootehnice;
- Centrul de Cercetări Medical - Veterinare.
Proiecte de formare / cercetare ştiinţifică în derulare. Cercetarea ştiinţifică contractată s-a
derulat în baza fondurilor obţinute pentru proiectele de formare/cercetare câştigate în mare parte, în
urma competiţiilor realizate în anii anteriori, dar și din ultimele competiții.
În anul 2017 au fost finanţate un număr de 51 de proiecte, din care 9 proiecte prin PN III, 7 RU,
1 BM, 3 proiecte prin ADER, 1 prin Horizon 2020, 1 prin POC, 7 prin Cost, AUF și Life, 3 prin PN II
și 20 proiecte cu agenți economici (fig. 5.1).

12

Fig. 5.1. Numărul de proiecte derulate în anul 2017

Sub aspectul sumelor aferente contractelor de cercetare științifică/formare se detașează
Facultatea de Medicină veterinară cu un procent de 52%, în special prin proiectul structural (POC),
fiind urmată Facultatea de Agricultură cu 25%, Horticultură 21% şi Zootehnie cu 2%. Valoarea totală a
proiectelor/contractelor de cercetare/dezvoltare/formare în anul 2017 a fost de 2.374,637 mii lei,
revenind o valoare de 12.906 lei/cadru didactic.
În perioada de referinţă, cadrele didactice din universitate au elaborat şi publicat un număr de
335 lucrări ştiinţifice, din care: 67 în reviste cotate ISI (cu 5% mai multe decât în anul 2016), 19 în
volume indexate ISI, 3 sub formă de rezumat în reviste cotate ISI, 201 în reviste indexate în BDI, 34 în
volumele unor Conferinţe internaţionale și 12 în alte reviste (tab. 5.1). Rezultă în acest fel, o
productivitate medie de 1,8 articole/cadru didactic titular şi 1 articol ISI la două cadre didactice, aspect
care trebuie îmbunătățit.
Tabelul 5.1
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O formă o de diseminare a rezultatelor de cercetare ştiinţifică, precum şi de realizare a unui
schimb important de idei între specialiştii din universitate şi cei din alte instituţii/unităţi de învăţământ
sau cercetare a constituit-o, şi în anul 2017, organizarea şi/sau participarea la manifestări ştiinţifice. Pe
lângă simpozioanele științifice tradiţionale ale facultăţilor, în USAMV Iaşi s-au desfăşurat încă 36
manifestări ştiinţifice: 14 simpozioane/congrese/conferințe/seminarii, 20 workshop-uri tematice, iar
rolul principal în organizarea acestora l-au avut facultăţile universităţii şi Departamentul pentru
cercetare, inovare şi transfer tehnologic (tab. 5.2.).
Tabelul 5.2

Nnumărul mare de participanţi şi de lucrări prezentate la aceste manifestări ştiinţifice arată
importanţa evenimentelor respective, interesul şi consideraţia de care acestea se bucură, precum şi
preocuparea, responsabilitatea şi efortul organizatorilor.
În anul 2017 a continuat editarea revistelor care apar la USAMV Iaşi sub egida Editurii Ion
Ionescu de la Brad: Cercetări Agronomice în Moldova, Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, Lucrări
ştiinţifice. Seria Horticultură, Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie, Lucrări ştiinţifice. Seria Medicină
veterinară.
Prin serviciile contractate cu firma De Gruyter Open din Polonia, revista Cercetări Agronomice
în Moldova şi-a sporit vizibilitatea internaţională, fiind citată în peste 20 baze de date: AGRICOLA
(National Agricultural Library), AGRIS, CABI - CAB Abstracts, Celdes, CNKI Scholar (China
National Knowledge Infrastucture), CNPIEC, DOAJ, EBSCO Discovery Service, FSTA - Food Science
& Technology Abstracts, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, Naviga
(Softweco), Primo Central (ExLibris), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's
Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC).

6. BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII
Biblioteca USAMV Iaşi extinsă și modernizată în scopul susținerii activității didactice și a
cercetării științifice asigură acces, consultanţă şi asistenţă de specialitate pe segmentele baze de date;
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căutare informatizată; cercetare bibliografică; tehnoredactare asistată; traduceri din şi în limbile
franceză, engleză şi germană; împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional; schimb naţional şi
internaţional.
Colecţiile bibliotecii au caracter enciclopedic şi cuprind cărţi, cursuri, reviste, manuscrise,
dischete, CD-uri, DVD-uri şi casete video. Biblioteca are un fond documentar care totalizează peste
102.652 unităţi de bibliotecă, din care 94.795 volume cărţi şi peste 7.857 volume reviste (540 titluri).
În anul 2017 s-au achiziţionat 19 abonamente la reviste interne şi 20 abonamente la reviste
externe, precum şi 90 UB cărţi de specialitate, în valoare totală de 42.106 lei, mentinându-se colecţiile
existente în bibliotecă. La serviciul de Schimb şi cooperare naţională şi internaţională s-a lucrat cu 52
de parteneri interni şi 29 externi, publicaţiile obţinute prin schimb interbibliotecar fiind de 839 unităţi
de bibliotecă, în valoare de 21.136 lei (tab. 6.1).
Tabelul 6.1

USAMV Iaşi este membră a Asociaţiei ANELIS Plus, iar prin plata unei taxe are acces la patru
Baze de date internaţionale: CAB INTERNATIONAL, SCIENCEDIRECT JOURNALS – FREEDOM
COLLECTION, SPRINGERLINK – JOURNALS şi THOMSON WEB OF KNOWLEDGE.

7. SITUAȚIA PERSONALULUI UNIVERSITĂȚII
Politica de personal promovată în cadrul USAMV Iași constă în recrutarea de personal cu o
bună pregătire profesională și morală.
Pentru anul 2017 s-a avut în vedere:
- recrutarea și evaluarea periodică a personalului;
- perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților;
- asigurarea cadrului favorabil efectuării de mobilități - cadre didactice și studenți;
- motivarea performanțelor angajaților.
Personalul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din
Iaşi, în ianuarie 2017 cuprindea 469 membri, dintre care 175 cadre didactice; 137 personal didactic
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auxiliar; 124 personal nedidactic și 33 persoane angajate la departamentele funcționale și bazele de
practică (tab. 7.1).
Tabelul 7.1

În structura posturilor, cadrelor didactice le revin 305 de poziții (38%), iar din numărul
posturilor ocupate cadrele didactice reprezintă 37%. Gradul de ocupare al posturilor didactice reprezintă
57% (tab. 7.1).
Din analiza structurii personalului didactic, la începutul anului universitar 2016-2017, se
observă că profesorii universitari și conferențiarii universitari reprezintă 40,6% din totalul posturilor
ocupate și respectiv, 27,9% raportat la posturile totale, fiind absolut necesară completarea personalului
didactic titular (tab. 7.2).
Tabelul 7.2
Structura personalului didactic în anul universitar 2016 – 2017
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În anul universitar 2016-2017 s-au ocupat prin concurs 19 posturi didactice, din care 9 posturi
de asistent universitar, 3 posturi de șefi de lucrări, 6 de conferenţiar și 1 de profesor, fiind anul intrărilor
în sistem (tab. 7.3). Se are în vedere, în continuare, optimizarea piramidei profesionale prin asigurarea
raporturilor ierarhice între gradele didactice şi respectarea riguroasă a standardelor de performanţă în
promovare pentru fiecare treaptă didactică.
Tabelul 7.3

Din punct de vedere administrativ, personalul didactic este arondat la 10 departamente:
Pedotehnică, Știința plantelor și Agroeconomie la Facultatea de Agricultură; Științe exacte și
Tehnologii horticole la Facultatea de Horticultură; Științe fundamentale în zootehnie și Managementul
producțiilor animaliere, la Facultatea de Zootehnie; Preclinici, Clinici și Sănătate publică, la Facultatea
de Medicină veterinară.
Motivarea performanțelor angajaților s-a realizat prin acordarea gradațiilor de merit,
promovarea pe trepte şi grade profesionale și a altor stimulente conform legii.

8. ASIGURAREA CALITĂŢII ACTIVITĂȚILOR DIN UNIVERSITATE
Prestigiul unei Universități se obţine în competiţii ce au la bază standarde acceptate în Uniunea
Europeană, motiv pentru care în Planul operațional pentru anul 2017 au fost înscrise obiective care să
asigure creșterea calității activităților în toate compartimentele:
- promovarea culturii calităţii pentru asigurarea excelenţei în activitatea educaţională şi de
cercetare ştiinţifică;
- promovarea managementului participativ pentru a răspunde provocărilor şi exigenţelor unei
societăţi aflate în continuă dinamică
- crearea cadrului organizatoric care să asigure climatul favorabil obținerii performanței de către
membrii comunității academice;
- promovarea sistemului de management al calității și audit intern care să favorizeze creșterea
calității actului didactic și de cercetare științifică;
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- armonizarea şi compatibilizarea managementului academic cu cel promovat în universităţi de
prestigiu din spaţiul european şi internaţional;
- creșterea vizibilității internaționale prin publicare în reviste cotate ISI;
- sprijinirea organizării manifestărilor ştiinţifice studenţeşti şi cultural-artistice şi premierea
lucrărilor valoroase;
- acordarea de burse și alte stimulente;
- creșterea rolului Departamentului pentru Asigurarea Calității, prin furnizarea în mod operativ
de suport informațional în realizarea documentelor specifice solicitate în cadrul proceselor de evaluare a
programelor de studiu;
- perfecționarea procedurilor de evaluare a calității actului didactic, de cercetare și managerialadministrativ;
- perfecționarea activității Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.
În anul universitar 2016 - 2017 au fost înmatriculați 4502 studenți, din care 3595 la ciclul
de studii universitare de licență (3104 - la ZI și 491 - la ID), 737 la masterat şi 170 la studii
doctorale (tab. 3.3). Ponderea cea mai mare o asigură studenții de la ciclul de studii universitare de
licență la zi (69%) şi cei de la masterat (16%).
La sfârşitul anului universitar 2016-2017, 58,4% din studenţi au fost integralişti, 30,9% au
promovat prin sistemul de credite, iar din păcate, 9,9% dintre studenții de la licență au fost exmatriculați
iar 0,2% au rămas cu situația școlară neîncheiată (fig. 8.1).

Fig. 8.1 Promovabilitatea la studiile de licenţă în anul universitar 2016 - 2017

Rezultatele profesionale analizate sub aspectul calității rezultatelor la învăţătură pot fi apreciate
ca fiind bune, majoritatea studenţilor (61,4%) obţinând note >8 (opt) şi doar 0.8% sub nota 6 (fig. 8.2).
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Fig. 8.2 Calitatea rezultatelor la învăţătură obţinute de studenţii din ciclul I în anul universitar 2016 - 2017

Finalizarea studiilor de licenţă s-a făcut pe baza examenelor de diplomă/licenţă care au constat
în două probe, de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi respectiv, de prezentare şi
susţinere a proiectului de diplomă sau a lucrării de licenţă la Facultatea de Medicină veterinară şi la
specializarea Biologie.
Din numărul total de 636 studenţi în anul terminal s-au înscris la examenul de licenţă 552
candidaţi şi au promovat 544 (fig. 8.3), rata de succes raportată la numărul de studenţi înmatriculaţi în
anul I al promoţei 2017 (831) este de 65,5%.

Fig. 8.3 Situaţia studenţilor înscrişi la examenul de finalizare a studiilor, iunie 2017 (licenţă, zi)
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Situaţia statistică a rezultatelor finalizării studiilor de licenţă pe universitate în sesiunea iunie
2017 arată că 73,5% au obţinut note de peste 8 (fig. 8.4), procent similar cu cel din anul precedent, cu
diferenţe evidente între facultăţi.

Fig. 8.4 Rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă, zi, în sesiunea iunie 2017

La forma de învăţământ la distanţă (ID) din totalul de 104 studenţi din anii terminali au finalizat
studiile 79, s-au înscris la examenul de licenţă 74 absolvenţi şi au promovat 72, ceea ce reprezintă
40,7% din studenţii înmatriculaţi în anul I la promoţia 2017 (177) (fig. 8.5).

Fig. 8.5 Situaţia studenţilor înscrişi la examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iunie 2017
(învăţământ de licenţă - ID)

20

În anul universitar 2016 - 2017 la învăţământul universitar de masterat au funcţionat 18
specializări cu un număr de 737 studenți masteranzi (v. tab. 3.3). Repartiția pe facultăţi a fost de 322
studenţi (43,7%) la Agricultură, 235 (31,9%) la Horticultură şi 180 (24,4%) la Zootehnie. Dintre
aceștia, 64,0% au fost integraliști, 15,6% au acumulat mai mult de 40 de credite, iar 19,0% au fost
exmatriculați pentru absențe şi 0,9% au rămas cu situația școlară neîncheiată.

Fig. 8.6 Promovabilitatea la masterat, 2017
În ce privește calitate rezultatelor la învățătură, 58,1% dintre masteranzi au obținut medii peste
9 sau mai mari, iar 32,0% note între 8,00 şi 9,00 (fig. 8.6-a).
Pe ansamblu, la nivelul Universității se poate aprecia că rezultatele la învățătură sunt
mulțumitoare, rezultatele evaluării înscriindu-se pe curba lui Gauss.
Figura 8.6-a
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Studii universitare de doctorat. În cursul anului 2017 au fost susținute public 15 de teze de
doctorat: 2 la Facultatea de Agricultură, 5 la Facultatea de Horticultură, 3 la Facultatea de Zootehnie și
5 la Facultatea de Medicină veterinară.

Fig. 8.7 Teze susţinute în anul 2017
USAMV Iaşi aplică un sistem de management conform cu standardele EN ISO 9001:2000 în
domeniul serviciilor administrative, patrimoniale, financiar-contabile şi de personal, sociale şi de
secretariat necesare susţinerii procesului educaţional şi ştiinţific propriu.
Preocuparea echipei manageriale pentru asigurarea calităţii condiţiilor de viaţă pentru studenţi,
în conformitate cu standardele europene, este exprimată prin implementarea şi certificarea SR EN ISO
22000:2005, care atestă că USAMV Iaşi aplică un sistem de management conform cu standardul
menţionat în domeniul serviciilor de alimentație publică derulate prin cantina-restaurant proprie.
Probleme social-studenţeşti
Cazarea studenţilor a fost organizată şi coordonată de prorectoratul cu studenţii și relațiile cu
alumni, împreună cu Serviciul Social, conducerile facultăţilor şi comitetele de cămin. Locurile din
cămine au fost repartizate proporţional cu numărul de studenţi integralişti, atât cei finanţaţi de la buget,
cât şi cei care studiază cu taxă, care nu au domiciliul stabil în Iaşi.
Studenţii din anii II - IV (VI) au fost precazaţi la sfârşitul lunii iunie, astfel ca în septembrie
cazarea studenţilor din anii I s-a desfăşurat în condiţii optime. La precazare s-a ţinut cont de media la
sfârşitul anului universitar 2016 - 2017 şi de punctele de credit obţinute, fiind avute în vedere şi
eventualele restanţe la plata regiei de cămin sau referatele de sancţionare. Au fost cazați 1792 studenți
la cele trei cicluri universitare.
În anul universitar 2016-2017 au fost acordate 2464 burse, din care: 352 de merit I (725 lei),
420 merit II (625 lei), 731 merit III (550 lei), 235 burse de merit III din resursele universităţii (550 lei),
673 sociale (500 lei), 18 burse de performanţă (1200 lei) şi 35 burse speciale, de campus (500 lei) (tab.
8.2).
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Tabelul 8.2.
Categoriile de burse în anul 2016-2017

Altă modalitate de stimulare a studenților a constituit-o alocarea a 64 bilete de tabără şi 131 de
premii la finalul anului universitar (fig. 8.7).

Fig. 8.7. Premii acordate la finalul anului 2016-2017
Un număr de 32 cadre didactice şi 54 studenţi ai universităţii au beneficiat de mobilităţi prin
Programul Erasmus+, care au reprezentat 149 zile, respectiv 143 de luni, dar în acelaşi timp
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universitatea a primit prin programul Erasmus+ 29 cadre didactice şi 39 studenţi din universităţi
europene (fig. 8.8).

Fig. 8.8. Mobilităţi Erasmus+ 2017
Numărul de studenţi străini înmatriculaţi în anul universitar 2016-2017 a fost de 146, cu 16%
mai multi ca în anul anterior.
Acțiuni studențești
La Simpozionul ştiinţific studenţesc din aprilie 2017 au fost prezentate 100 lucrări ştiinţifice,
din care 4 în plen şi 96 pe cele patru secţiuni: Agricultură, Horticultură, Medicină veterinară şi
Zootehnie.
În mai 2017, studenţii USAMV Iaşi au participat la concursul studenţesc profesional-ştiinţific şi
sportiv anual Agronomiada, organizat de USAMV Bucuresti. La această ediţie, studenţii de la USAMV
Iaşi au obţinut 24 premii (7 premii I, 6 premii II, 4 premiu III) şi 7 menţiuni.
Beneficiind de sprijinul universităţii, Liga Studenţilor USAMV Iaşi a organizat o serie de
activităţi specifice:
• Simpozion ştiinţific: 100 lucrări
• “Agronomiada” : 50 participanţi
.........
: 24 premii
•
Marşul absolventului
•
Mens Sana in Corpore Sano
•
Balurile bobocilor
•
Ecologizare Campus
•
Seminarul de gătit
•
Serile de film şi horticulturale
• Training-uri pentru dezvoltarea personală
•
Acţiuni caritabile
•
Sebarea de Crăciun
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9. Internaționalizarea
USAMV Iași este afiliată la şase organizații academice și de cercetare din Uniunea Europeană:
EUA - European University Association - membru;
AUF - Agence Universitaire de la Francophonie - membru asociat;
EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education
CASEE - ICA - Association for European Life Science Universities-Regional Network for
Central and East European - membru;
IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience - membru fondator;
RIFEFF - Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs membru.
Universitatea asigură accesul studenților, doctoranzilor, cadrelor didactice și personalului
auxiliar la stagii de mobilitate la peste 290 de instituții partenere:
67 acorduri bilaterale;
100 acorduri Erasmus+;
20 acorduri în rețeaua CASEE,
104 acorduri prin intermediul Consorțiului Universităților de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din România.
10. ETICA UNIVERSITARĂ
În anul 2017, Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a urmărit:
- respectarea prevederilor legislației în vigoare și ale Cartei universitare la întocmirea
statelor de funcții, scoaterea la concurs a posturilor didactice și acordarea gradațiilor de
merit;
- asigurarea transparenței deciziilor;
- evaluare continuă și sumativă a studenților;
- asigurarea egalității de șanse, eliminarea conflictelor de interese și excluderea
favoritismelor;
- respectarea principiilor academice: libertatea academică, autonomia personală,
dreptatea și echitatea, meritul, onestitatea și corectitudinea profesională, transparența,
respectul și responsabilitatea;
- respectarea codului de etică în cercetarea științifică.
În perioada raportată nu s-au semnalat situații în care aceste principii au fost încălcate şi care să
fi necesitat sancţionarea persoanelor respective.
Prezentat și aprobat în şedinţa Senatului USAMV Iaşi din 26 aprilie 2018.

Preşedintele Consiliului de administraţie al USAMV Iaşi
RECTOR,
Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
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