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RAPORT ANUAL
PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

I. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNIVERSITĂŢII.
MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE ACESTEIA
USAMV Iaşi este o instituţie publică a învăţământului superior din România, finanţată de la bugetul
de stat. Denumirea actuală, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la
Brad" din Iaşi, a fost statuată prin H.G. Nr. 23 din 04.01.2001.
În urma evaluării instituţionale din anul 2007, USAMV a primit calificativul de grad de încredere
ridicat.
I.1 MISIUNEA SPECIALIZĂRILOR LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI LA
PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT
Principiile care stau la baza activităţii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion
Ionescu de la Brad” din Iaşi sunt înscrise în Carta Universtităţii.
U.S.A.M.V. Iaşi funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de
autoconducere, în acord cu cadrul legal reglementat prin Constituţie, Legea Educației Naționale nr. 1/2011 şi
actele normative proprii.
Misiunea asumată a USAMV Iași este de cercetare științifică avansată și educație prin programe
de studii performante la toate ciclurile pregătirii universitare și postuniversitare și urmărește generarea de
cunoaștere prin cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, formarea profesională de nivel superior.
USAMV Iași asigură:
• formarea iniţială de specialişti cu pregătire superioară în ingineria resurselor vegetale și animale,
inginerie și management, ingineria mediului, biologie și medicină veterinară;
• înaltă calitate a procesului educaţional;
• dezvoltarea universităţii ca pol de excelenţă în relaţia cu mediul economico- social şi implicarea
eficientă în viaţa comunităţii;
• creşterea calităţii, a competitivităţii şi a eficienţei procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice,
prin alocarea optimă a spaţiilor şi echiparea acestora cu mijloace moderne de predare şi de
cercetare ştiinţifică ;
• promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile autonomiei universitare, printrun parteneriat cu studenţii;
• asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor;

Pentru asigurarea calităţii tuturor activităţilor din USAMV Iaşi, începând cu 1 decembrie
2006, s-a înfiinţat Departamentul pentru Asigurarea Calităţii care colaborează cu comisia Senatului privind
calitatea şi cu comisiile de la nivelul facultăţilor. Activitatea departamentului se desfăşoară în concordanţă
cu politica generală a calităţii şi a prevederilor Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, O.G. 75/2005, Lg.
87/2006 şi Cartei U.S.A.M.V și a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Departamentului
pentru Asigurarea Calităţii.
DAC are rol în respectarea standardelor, stabilirea criteriilor şi organizarea sistemelor de
autoevaluare, evaluare şi auditare a calităţii procesului academic, de cercetare şi management. DAC
colaborează cu decanii facultăţilor, cu președinții și membrii CEAC din cele patru facultăți, pentru
armonizarea procedurilor şi organizează procedurile de autoevaluare a activităţii cadrelor didactice, de audit
intern şi de evaluare a activităţii didactice de către studenţi.
Componenţa Comisiei CEAC pe universitate este:
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU – presedinte
Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU – vicepresedinte
Prof. univ. dr. Ion Valeriu CIUREA – secretar
Prof. univ. dr. Aurel CHIRAN – membru
Drd. Andra BOSTĂNARU – membru
Dr. ing. Gheorghe ANTOHI – angajator
Conf. dr. Olimpia IACOB – reprezentant Sindicat
USAMV Iași promovează excelența și, în realizarea misiunii asumate, acționează pentru îndeplinirea
următoarelor obiective:
• creşterea performanţelor privind asigurarea calităţii educaţiei şi managementului administrativ;
• perfecţionarea continuă a activităţii personalului didactic şi auxiliar, şi a instrumentelor necesare
evaluării acestora;
• creşterea contribuţiei USAMV Iaşi în activitatea de cercetare ştiinţifică pe plan naţional şi
internaţional;
• continuarea procesului de dezvoltare şi diversificare a programelor universitare de licenţă, masterat
şi doctorat;
• menţinerea dinamicii privind echiparea laboratoarelor didactice şi de cercetare ştiinţifică în
concordanţă cu normele europene;
• asigurarea şi îmbunătăţirea parteneriatului cu studenţii printr-un management instituţional activ;

I.2 Dinamica educațională a USAMV
Universitatea de Științe Agricole și Medicină veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași este o
instituție specializată în învățământul superior agronomic și medical veterinar, cu anvergură la nivel național
și european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializați în agricultură, montanologie,
horticultură, zootehnie, inginerie economică, prelucrarea produselor agricole, licențiați în biologie și doctori
medici veterinari.
În cadrul USAMV Iași, în anul 2011 au funcționat următoarele programe de studii:
- Învățământ de licență;
- Învățământ de masterat
- Școala Doctorală
- Școala postoctorală
- Formare continuă: formare profesională fermieri
- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: Definitivat, Gradul II, Gradul I –
preuniversitar.
În urma procedurii de clasificare, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011, U.S.A.M.V. Iași a
intrat în categoria Universităților centrate pe educație și cercetare științifică.
În ceea privește clasificarea domeniilor de activitate, USAMV se plasează in categoria “A” pentru
domeniile : Agronomie, Horticultură, Zootehnie, în categoria “B” pentru domeniile Medicină veterinară,
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Ingineria produselor alimentare, în categoria “C” pentru domeniile Biologie și Inginerie și management, iar
pentru domeniul Ingineria mediului în categoria “E”.
U.S.A.M.V. Iași a cunoscut în ultimii 4 ani o dinamică progresivă prin dezvoltarea de noi specializări
în cadrul facultăților existente, astfel că în anul universitar 2011-2012 funcționează patru facultăți, 13
specializări de licență și 19 specializări de master ( Anexele 1 și 2)
În anul universitar 2010-2011, Facultatea de Horticultură a primit acreditarea din partea Agenției
Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior pentru specializarea Peisagistică, iar
Facultatea de Agricultură a primit avizul de menținere a acreditării pentru specializarea Inginerie economică
în agricultură.
Începând cu anul 2009-2010, în cadrul studiilor universitare de licență, funcționează cu autorizare
provizorie, la Facultatea de Horticultură, specializarea Ingineria mediului, iar în cadrul Facultății de
Zootehnie specializările Inginerie și management în alimentație publică și agroturism și Controlul și
expertiza produselor agroalimentare.
Anexa 1
Facultatea de
Agricultură
Agricultură
Montanologie
Tehnologia prelucrării
produselor agricole

Facultatea de
Horticultură

Facultatea de
Zootehnie

Horticultură

Zootehnie

Peisagistică

Inginerie economică în
agricultură
Ingineria mediului
Biologie

Facultatea de
Medicină
Veterinară

Piscicultură şi
acvacultură
Inginerie şi
management în
alimentaţie publică
şi agroturism
Controlul şi
expertiza
produselor
agroalimentare

Medicină
Veterinară

Situatia statutului juridic al programelor de studii in anul 2010-2011
Forma de activitate
ZI
ID
TOTAL

Programe de studiu forma lungă şi licenţă
Autorizare
Total
Acreditare
provizorie
13
3
10
4
0
4
17
3
14

Şcoala doctorală cuprinde 36 de specializări cu un număr de 69 de conducători în domeniile
agricultură, horticultură, zootehnie şi medicină veterinară.
În anul 2011 au fost evaluate, în conformitate cu prevederile “Metodologiei de evaluare externă,
standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior” 19 programe de studii universitare de master, primind avizul “acreditare”
din partea ARACIS.
Anexa 2
Facultatea de Agricultură
Management în agricultură
Administrarea afacerilor agricole
Management în alimentaţie

Facultatea de
Horticultură

Facultatea de
Zootehnie

Protecţia plantelor

Nutriţia şi alimentaţia
animalelor

Tehnologia şi controlul
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publică şi agroturism
Expertiza şi evaluarea fondului
funciar
Producerea de samânţă şi material
de plantat
Tehnologii alternative în
agricultură
Tehnologii agricole moderne
Expertiză pe filiera produselor
alimentare
Conservarea şi utilizarea
resurselor genetice vegetale

calităţii băuturilor
Producerea seminţelor şi
materialului săditor
horticol
Horticultură ecologică
Amenajarea peisagistică
urbană şi teritorială

Reproducţie şi ameliorare
genetică
Managementul calităţii şi
siguranţei alimentelor
Managementul producţiilor
animale
Managementul exploataţiilor
în acvacultură

De asemenea, în anul universitar 2010-1011 au funcționat, la Facultatea de Medicină Veterinară, 4
mastere ( Inspecția și controlul produselor de origine animală, Epidemiologie și legislație sanitară
veterinară, Diagnostic de laborator, Clinică și terapie veterinară), aflate acum în lichidare datorită
prevederilor sistemului Bologna.
Și în anul universitar 2010-2011 au continuat cursurile de formare profesională în cadrul Centrului
pentru Pregătire Profesională Interrurală, al USAMV Iași care s-au finalizat la 31 oct. 2011.
II. Asigurarea calităţii la USAMV Iaşi
Dezvoltarea cadrului de asigurare a managementului calitativ
În cadrul U.S.A.M.V. Iaşi activitatea managerială se desfăşoară pe trei niveluri decizionale :
• Senatul Universităţii;
• Consiliile facultăţilor;
• Birourile de conducere ale departamentelor.
•
Prin Regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere, parte integrantă a Cartei
universitare, sunt precizate normele obligatorii cu privire la criteriile de depunere a candidaturilor,
incompatibilităţile pentru anumite posturi de conducere, metodologia de alegere şi de validare. Aceste
criterii au în vedere competenţa profesională şi calităţile manageriale necesare pentru ocuparea posturilor de
conducere.
Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie, deliberare şi
control la nivelul universităţii. Senatul universitar este alcătuit în proporţie de 75% din reprezentanţi ai
personalului didactic şi de cercetare titular şi în proporţie de 25% din reprezentanţi ai studenţilor. Numărul
membrilor senatului universitar este de maximum 40, din care 30 cadre didactice şi cercetători şi 10
studenţi.Toate cadrele didactice deţin titlul ştiinţific de „Doctor”.
În cadrul Senatului se regăsesc toate conducerile operative ale facultăţilor. Majoritatea cadrelor
didactice cu funcţii de conducere au o vechime de peste 25 de ani în învăţământ, cu o bogată experienţă
didactică, activitate ştiinţifică laborioasă şi reale calităţi manageriale.
Organul colectiv de conducere este Senatul Universităţii, care desemnează un Consiliu de
administraţie. Preşedintele Senatului şi al Consiliului de administraţie este Rectorul, ales în mod
democratic de către Senat. Senatul se întruneşte, de regulă trimestrial. Intre şedinţele Senatului, conducerea
operativă este asigurată de către Biroul Senat, al cărui preşedinte este Rectorul.
Structura de conducere cuprinde: conducerea academică şi conducerea administrativă
Pe lângă unele comisii funcţionează departamente sau birouri, cum ar fi : Departamentul pentru
Asigurarea Calităţii (DAC), Departamentul pentru educație permanentă și învățământ la distanță (DEPID),
Departamentul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic (DCITT), Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (DPPD) Biroul pentru Relaţii Internaţionale (BRI).
USAMV Iaşi are următoarele structuri organizatorice care funcţionează în baza regulamentelor
proprii, aprobate de Senat: Direcţia generală administrativă, Direcţia economică, Direcţia de informatică
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aplicată, Biroul de Audit financiar contabil, Departamentul de relaţii publice şi imagine, Biroul de programe
europene, Centrul de consiliere şi orientare în carieră, Centrul de informare tehnologică, Biblioteca, Editura
“Ion Ionescu de la Brad”, Tipografia Agroprint, Clubul sportiv Agronomia, Staţiunea didactică, Baze de
practică. Atribuţiile, competenţele şi relaţiile de subordonare ale acestora sunt stabilite prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare a universităţii şi prezentate în organigramă.
Conducerea generală administrativă este asigurată de către Directorul General Administrativ, care
are în subordine direcţii (Resurse-Umane, Achiziţii publice, Tehnică) şi colaborează cu Comisiile: Bază
materială şi patrimoniu, Administrativă, Protocol, cu Staţiunea Didactică Experimentală şi Compartimentul
pentru Sănătate şi Securitatea Muncii.
Pentru monitorizarea, analiza şi evaluarea internă a activităţii din USAMV Iaşi, la nivelul Senatului
funcţionează Comisia de etică universitară, a cărui statut independent este reglementat şi aprobat de Senatul
USAMV Iaşi.
Comisia şi departamentele mai sus menţionate se regăsesc în organigrama Universităţii încadrânduse în fluxul decizional al organelor de conducere, regăsindu-se şi în pagina web www.uaiasi.ro .
De asemenea, pentru o comunicare mai rapidă personalul didactic, auxiliar şi studenţii au la
dispoziţie sistemul intranet şi poşta electronică.
Admiterea studenţilor
Universitatea aplică o politică transparentă de recrutare care are la bază un regulament propriu,
publicat pe site-ul Universităţii, cu informaţii reale, concrete şi actualizate. Promovarea ofertei educaţionale
se realizează şi prin alte mijloace: anunţuri în mass-media, pliante, broşuri, ziua porţilor deschise, caravana
Universităţii şi alte manifestări în care s-au implicat întregul personal didactic şi administrativ.
III. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Cercetarea ştiinţifică reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii desfăşurate de personalul
USAMV alături de cea de formare a viitorilor specialişti în ingineria resurselor vegetale și animale, inginerie
și management, ingineria mediului, biologie și medicină veterinară.
Din analiza strategiei de cercetare se degajă faptul că USAMV Iaşi constituie o sursă de competenţă
ştiinţifică, tehnică şi formativă, de referinţă în domenii prioritare pentru integrarea în aria europeană a
cercetării şi pentru a contribui la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.
În USAMV Iaşi, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul celor patru centre de la
facultăţi şi în laboratoare specializate, după cum urmează:
- la Facultatea de Agricultură – Laboratorul de analize sol-plantă;
- la Facultatea de Horticultură – Laboratorul de analize pentru calitatea băuturilor;
- la Facultatea de Zootehnie – Laboratorul de analize pentru nutrețuri;
- la Facultatea de Medicină Veterinară – Laboratorul de microbiologie și biosecuritate alimentară.
Conform Statutului, DCITT (Departamentul de Cercetare Inovare şi Transfer Tehnologic) are
scopul să promoveze şi să coordoneze întreaga activitate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, de
servicii şi cooperări naţionale şi internaţionale în domeniile specifice de activitate.
Tematica de cercetare ştiinţifică este diversificată, în concordanţă cu domeniile şi subdomeniile
din sfera de activitate a U.S.A.M.V. Iaşi, fiind încadrată în priorităţile stabilite de Senat şi principalii
finanţatori. Marea diversitate a tematicii şi complexitatea obiectivelor propuse în proiectele de cercetare
permite, asigură şi chiar induce la un caracter preponderent interdisciplinar, atât în plan fundamental, cât şi
aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale
agriculturii româneşti, cu deosebire a celei din zona Moldovei.
Scopul cercetărilor abordate este de a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice în
domeniile specifice, dar şi colaterale ale universităţii noastre, care să asigure modernizarea şi
competitivitatea ştiinţei şi practicii agricole româneşti.
Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul U.S.A.M.V. Iaşi se realizează prin folosirea exclusivă a
bazei sale materiale, din care o parte este folosită şi pentru activitatea didactică.
Prin organizarea cercetării ştiinţifice în cadrul celor 4 centre de cercetare şi coordonarea acesteia prin
Departamentul de Cercetare, Inovare, și Transfer Tehnologic s-a avut în vedere utilizarea bazei materiale,
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astfel ca aceasta să satisfacă cerinţele unui cât mai mare număr de persoane angajate în activitatea de
cercetare.
Numărul şi valoarea granturilor/proiectelor în 2011 (lei)
Medicină
Zootehnie
Agricultura Horticultura
TOTAL
Nr.
Veterinară
Finanţator
crt.
Nr. Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare
1 CNCS
0
0
0
0
3
54000
1 160081 4
214081
2 Resurse umane
0
0
0
0
6
1039700 0
0
6
1039700
3 Idei
8 1238027 2 318690 4
563350 1 164774 15
2284841
4 Parteneriate
5 583617 6 905270 7
865215 2 36100 20
2390202
5 POSCCE
3 1924234 1 981395 0
0
1 40000 5
2945629
6 PS ADER
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
7 Agenti economici 1 15000 1
5000
0
0
6 93500 8
113500
Total
17 3760878 10 2210355 20 2522265 12 494455 59 8987953

PROIECTE POSDRU
Nr.
crt.

1
2
3

Sursa de
finanţare

FSE-POSDRU
FSE-POSDRU
FSE-POSDRU

4
FSE-POSDRU
5
6
7

FSE-POSDRU
FSE-POSDRU
FSE-POSDRU

8
SE-POSDRU
9

FSE-POSDRU

Denumirea proiectului şi numărul de referinţă

Director
/responsabil

Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele
Tenu Ioan
doctorale – POSDRU/S/1.5/S/7/4871
Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele
Tenu Ioan
doctorale – POSDRU/S/1.5/S/52176
Dezvoltarea pietei muncii prin promovarea ocupatiilor neagricole in
Chiran Aurel
mediul rural - POS DRU /13/5.2/S/11/3930 (partener)
Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării
Jitareanu
capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pe piaţa
Carmenica
muncii – 86/1.2./ 62723
Doina
Scoala postdoctorala in domeniul agriculturii si medicinei
Vintu Vasile
veterinare 89/1.5.S/62371 (partener)
Intreprinderile prestatoare de servicii – protagonisti ai dezvoltarii
Cotea V. Valeriu
teritoriale - POSDRU/25/3.1/G/18501
Educaţie universitară la nivel european în domeniul medicinii
Oprean Octavian
veterinare POSDRU/ 86/1.2./S/63654 (partener)
Integrarea pe piata muncii a studentilor din invatamantul superior
medical veterinar – stagii de pregatire practica” POSDRU/ 90/ 2.1/ Oprean Octavian
63915 (partener)
Perfecţionarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Cercetare şi
Solcan Gheorghe
Inovare prin Şcoala Doctorală POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77222

Valoare
EUR/RON

3.377.355 RON
6.883.900 RON
886.000 RON
8.690.143 RON
7.729.089 RON
535.843 RON
1.012.800 RON
606.300 RON
6.177.340 RON
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„CRESC! CRESterea participarii la programe de Calificare/
REcalificare
pentru
lucratorii
din
Sectorul
Comert!” Leonte Constantin
POSDRU/108/2.3/G/80797
11
Îmbunătăţirea programelor de studii master cu profil agroalimentar,
prin promovarea inovării şi asigurarea calităţii, în acord cu cerinţele
Vintu Vasile
FSE-POSDRU
calificărilor din romania şi uniunea europeană
POSDRU/86/1.2/S/61841
FSE-POSDRU

220 044 RON

2115412

PROIECTE TRANSFRONTALIERE
Perioada de
Nr.
Tema proiectului
COD
derulare
crt.
1 MIS-ETC 927 2011-2012
Retea transfrontalieră pentru agricultura ecologică

6

Director proiect

Stoleru Vasile

Valoare EURO
126.645

•
•
•
•

•
•
•

Resurse financiare
Cercetarea ştiinţifică finanţată prin granturi s-a bazat pe fondurile obţinute pentru proiectele
de cercetare admise în urma competiţiei realizate de finanţatori.
Finanţarea învăţământului de la USAMV Iaşi s-a bazat pe cele două surse : finanţarea de bază şi
veniturile proprii.
În anul 2011, bugetul USAMV Iaşi a fost de 98.700,677 lei, din care 20.723,741 lei a
reprezentat finanţarea de bază .
USAMV Iaşi dispune de o Direcție financiar-contabilă proprie, care întocmeşte bilanţ
contabil, cont de execuţie bugetară şi raport de gestiune propriu, pe baza căruia se poate constata
faptul că, cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu reglementările legislative în vigoare, cu
veniturile încasate şi destinaţia acestora. USAMV Iaşi este o instituţie publică, non-profit.
Anual, USAMV Iaşi este auditată financiar, iar rezultatele auditului financiar şi analiza anuală a
execuţiei bugetare sunt dezbătute în Senatul Universităţii şi date publicităţii, fie pe site-ul
USAMV Iaşi, fie prin alte surse de informare.
Departamentul financiar-contabil este încadrat cu personal calificat, iar Directorul financiarcontabil are studii economice superioare.
USAMV Iaşi, dispune de Buget propriu de venituri şi cheltuieli, are cod fiscal (4541840) şi cont
la Banca Trezoreria Iaşi.
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

În anul universitar 2010-2011, în cadrul Biroului de Relații Internaționale, au fost încheiate două
parteneriate noi cu Universitatea din Mansoura, Egipt și cu Jordan University of Science and Technology.
U.S.A.M.V. Iaşi, are încheiate 41 acorduri inter-universitare de colaborare didactico-ştiinţifică,
dintre care nouă dintre acestea au fost încheiate în anul univ. 2010-2011, stabilite prin protocoale bilaterale.
De asemenea, la nivel instituţional sunt încheiate un număr de 56 acorduri bilaterale cu Instituții
publice și private din Europa privind schimbul de cadre didactice şi studenţi în vederea documentării şi
perfecţionării profesionale. Anual un număr important de studenţi şi cadre didactice efectuează stagii de
documentare înlaboratoarele de profil ale acestor universităţi, dar ca element de noutate, în cadrul programului
LLP Erasmus, s-au derulat mobilități S.M.P.(Student Mobility Placement).

Manifestări ştiinţifice
O formă importantă de diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi de realizare a unui
schimb important de idei între specialiştii USAMV Iaşi şi cei din alte instituţii/unităţi de învăţământ sau de
cercetare, a constituit-o, organizarea şi/sau participarea la manifestări ştiinţifice.
Continuându-se deja tradiţia, în anul universitar 2010-2011, la USAMV Iaşi au fost organizate 5
simpozioane, 16 workshop-uri, o conferință internațională și alte manifestări cu caracter ştiinţific .
BAZA MATERIALĂ
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi dispune de
un ansamblu de clădiri şi terenuri, cu o suprafaţă desfăşurată de 33894 m2 şi o suprafaţă utilă de 18391
m2.Întreg spaţiul de învăţământ este proprietatea U.S.A.M.V. Iaşi şi aparţine domeniului public.
Capacitatea spaţiilor de învăţământ este conformă cu cerinţele minime, asigurând cel puţin 1 m2/loc, în
sălile de curs, 1,4 m2/loc, în sălile de laborator şi seminar, 1,5 m2/loc, în sălile de lectură şi 2,5 m2/loc, în
laboratoarele de informatică, mărimea sălilor fiind corelată şi cu mărimea formaţiilor de studiu.
Spaţiile didactice (amfiteatre, săli de lucrări practice etc.) şi de cercetare deţin o bază materială
corespunzătoare unei activităţi universitare de cea mai bună calitate.
Dotările şi amenajările existente sunt în concordanţă cu normele tehnice de funcţionare. Acestea sunt
suficiente pentru desfăşurarea activităţii celor 4083 studenţi şi 261 doctoranzi, din care 175 cu frecvenţă,
care au fost îndrumaţi de 69 conducători de doctorat.
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Suprafaţa sălilor destinate învăţământului, pe categorii
Nr. crt.

Destinaţia sălilor

Numărul
total

Suprafaţa totală– m2

1.

Amfiteatre

9

1351

2.

Săli de seminar, lucrări practice,
proiecte, laboratoare

55

5211

3.

Aulă pentru festivităţi

1

700

4.

Bază sportivă

1

2 săli de gimnastică ( 809 m2);
4 terenuri de jocuri sportive (volei, handbal,
fotbal, rugby, tenis de câmp) = 9709 m2 total + 567
m2 = 10276 m2

5.

Clinici veterinare

5

5010

6.

Hală mecanizare

1

1710

7.

Bibliotecă

1

686

8.

Biobază

1

560

9.

Staţie pilot pentru oenologie

1

345

10.

Seră floricolă şi legumicolă

1

600

11.

Câmp didactic Legumicultură

1

8000

12.

Câmp didactic Floricultură

1

2500

13.

Pepinieră dendrologică

1

120

14.

Solarii legumicole

2

1130

15.

Colecţii pomologice

1

2,5 ha

16.

Colecţie ampelografică

1

2,2 ha

17.

Pepinieră viticolă

1

4000

18.

Staţiune didactică

1

400 ha, din care : ferma V.Adamachi = 84 ha;
ferma Ezăreni = 169 ha; ferma Rediu = 147 ha

19.

Parc dendrologic

1

11 ha

Biblioteca USAMV Iaşi are în prezent o suprafaţă utilă de 686 m2 şi dispune de un număr de
3 săli de studiu cu o capacitate de peste 400 de locuri, din care 2 sunt cu acces liber la raft, și o sală media
dotată cu 40 de calculatoare. Activitatea bibliotecii se desfăşoară în două 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. Biblioteca are un fond documentar totalizând 103.072
unităţi, din care 94.795 volume cărţi şi 8277 volume reviste (546 titluri).
În anul 2011, biblioteca a achiziționat cărți, reviste, cursuri universitare după cum urmează:
Specificare
Număr
Valoare (ron)
Carti Biblioteca Centrala
830
50.983.905
Carti biblioteci filiale
29
8.002.77
Reviste romanesti
158
17.019.43
Reviste straine
169
87.333.89
Tiparire cursuri universitare
626
23.283.50
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Materialul didactic aflat în bibliotecă acoperă necesarul pentru disciplinile prevăzute în planurile de
învăţământ, din care cel puţin 50 % este reprezentat de manuale, cursuri şi caiete de lucrări practice de nivel
universitar. Biblioteca efectuează un schimb de cărţi şi lucrări ştiinţifice cu peste 60 parteneri: universităţi,
colegii şi institute de cercetare din întreaga lume, oferind lucrările ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, pentru a primi de la toate aceste instituţii un important număr de
publicaţii anuale, semestriale, trimestriale sau lunare, în limbile de circulaţie internaţională. Publicaţiile de
strictă specialitate, apărute în România sau provenind din alte ţări, se completează în fiecare an,
reprezentând o sursă importantă în documentarea studenţilor şi a cadrelor didactice.
USAMV Iaşi dispune de un Centru 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.
În plus este util pentru exploatarea reţelei INTERNET şi INTRANET şi asigură navigarea optimă pe
reţeaua academică INTERNET.
De asemenea, USAMV Iaşi are în proprietate o suprafaţă agricolă de peste 12.211 hectare, care, prin
arendare, contribuie la creşterea veniturilor proprii.
În anul 2011, prin Hot.Cjff. Iași s-a reconstituit dreptul de proprietate, în favoarea USAMV, pe raza
comunei Dobrovăț a unei suprafețe de 211 ha.
USAMV Iaşi are în structura sa o Staţiune Didactică Experimentală care dispune de o suprafaţă
agricolă de 400 ha din care: ferma V. Adamachi – 84 ha; ferma Ezăreni – 167 ha; ferma Rediu – 149 ha.
Staţiunea Didactică Experimentală are o dotare proprie şi reprezintă principalul centru de instruire practică
pentru studenţii din U.S.A.M.V. Iaşi.
Tot în scopuri didactice sunt folosite Biobaza (cu o suprafaţă construită de 560 m2) şi Baza Hipică
(cu o suprafaţă de 1,3 ha), Baza practică de la Făcăieni, jud. Ialomița (cu o suprafață de 10.200 ha) și Baza
Practică de la Plaiul Șarului, jud. Suceava cu o suprafață de 4,8 ha și construită pe 2121 mp. .
Pentru desfăşurarea activităţilor sportive există 2 săli, 3 terenuri pentru competiţii sportive (handbal,
tenis de câmp şi baschet) şi pistă de atletism.
Cadrele didactice folosesc Editura „Ion Ionescu de la Brad” şi Tipografia existentă la U.S.A.M.V.
Iaşi pentru publicarea şi multiplicarea materialelor de studiu necesare studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor şi altor specialişti în domeniu.
Studenţii din cadrul U.S.A.M.V.Iaşi beneficiază de cazare în 4 cămine cu o suprafaţă utilă de 14.460
2
m şi o capacitate de cazare de 1552 locuri –, la care se adaugă un al cincilea cămin ( în construcţie) care va
avea un numar de 256 de locuri de cazare.
În anul 2011, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din
Iași a obținut recertificarea conform standardului EN ISO 9001: 2008 pentru serviciile administrative,
patrimoniale, financiar-contabile și de personal, sociale și de secretariat, necesare susținerii procesului
educațional și științific din Universitate din partea .TUV AUSTRIA.
De asemenea, au la dispoziţie o Cantină-Restaurant, pentru care s-a implementat şi certificat de către
TUV AUSTRIA standardul EN ISO 22000:2005, cu o suprafaţă utilă de 779 m2 şi o capacitate de 252 locuri
- la normă sanitară. În campusul universitar funcţionează şi un cabinet medical la care sunt arondaţi toţi
studenţii din cadrul U.S.A.M.V.Iaşi.
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