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Aprobat în şedinţa  
Consiliului Facultăţii de Zootehnie și Biotehnologii 

din data de 16.03.2015 
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  
 

AL FACULTĂȚII DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII TIMIȘOARA, 
PENTRU ANUL 2014 

 
 

I. MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE FACULTĂȚII DE ZOOTEHNIE ȘI 
BIOTEHNOLOGII 

 
Prezentul raport își propune să sintetizeze activitatea conducerii Facultății de Zootehnie și 

Biotehnologii, precum și a întregii comunității academice din facultate, în anul 2014. 
Întreaga activitate s-a înscris în prevederile Planului Operațional al facultății, pentru anul 

2014. Toate aceste prevederi au avut ca obiective generale centrarea pe student a învățământului, 
precum și îmbunătățirea activităților didactice și de cercetare ale cadrelor didactice. Toate 
activitățile cadrelor didactice au avut ca scop formarea de absolvenți competitivi în spațiul 
european, care să se poate integra pe piața muncii. 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii din Timişoara are misiune educațională, de 
formarea specialiştilor, de tip ingineresc, în domeniul creșterii animalelor. Misiunea de cercetare 
ştiinţifică, este, de asemenea, caracteristică facultăţii noastre, majoritatea cadrelor didactice fiind 
preocupate, într-o măsură mai mare sau mai mică, de a face cunoaștere în domeniul creșterii 
animalelor și biotehnologiilor.  

 
II. OBIECTIVE ACADEMICE 

 
a. Creşterea rolului comisiilor didactice şi a comisiei de calitate din cadrul consiliului facultăţii; 
b. Managementul academic caracterizat prin dezbaterea şi adoptarea, în consens, a deciziilor 

conform normelor şi principiilor prevăzute în actele normative și regulamentelor interne, în 
condiţii de transparenţă totală, comunicare permanentă şi climat de muncă, respectând 
normele etice; 

c. Reanalizarea şi restructurarea disciplinelor din planurile de învăţământ de la programele de 
licență și de masterat şi adaptarea acestora la mutaţiile din piaţa muncii, care să confere 
absolvenţilor competenţele profesionale adecvate; 
Obiective realizate 
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III. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

a. Continuarea evaluării unor discipline din planurile de învățământ de la programele de studii 
de licență și masterat; modificări ale planurilor de învăţământ;  
Planul de învăţământ de la programul de master ”Proiectare şi evaluare tehnico–economică a 

producţiilor animaliere”, a fost restructurat, prin gruparea disciplinelor de sinteză în două pachete 
de discipline opționale:  

Opţiunea 1 cuprinde două discipline de sinteză: 
      - Proiectare şi evaluare tehnico-economică pentru producţia de lapte şi carne la bovine; 
     - Proiectare şi evaluare tehnico-economică pentru producţia de lapte şi carne la ovine şi 

caprine). 
- Opţiunea 2 cuprinde două discipline de sinteză: 
     - Proiectarea şi evaluarea tehnico-economică a producţiilor la animalele mici;  
     - Proiectarea şi evaluarea tehnico-economică a producţiilor la păsări şi suine. 

b. Evaluarea activităţii cadrelor didactice, conform prevederilor Managementului asigurării 
calității în învățământul superior; 
Realizat – raportul CEAC/2014 

c. Analiza performanţelor studenţilor în procesul educaţional; 
Realizat de către cadrele didactice tutore de an și prodecanul cu activitatea didactică 
Prof. dr. Lavinia Ștef 

d. Susţinerea activităţii didactice cu cărţi de specialitate, cursuri universitare, monografii editate 
sau pe suport electronic şi realizarea, în acest sens, a unui Plan editorial pentru anul 2014; 
Realizat: 7 cărți+un îndrumător l.p., plus revizuirea manualelor IFR pentru anul III 
Zootehnie, conform cu noile instrucțiuni ARACIS. 

e. Promovarea imaginii facultăţii în ceea ce privesc sesiunile de admitere, realizările academice 
şi ştiinţifice, simpozioanele de comunicări ştiinţifice, etc.  
Realizat 

f. Acţiuni de promovare a ofertei educaţionale, prin mijloace mass media, site-ul facultății, 
tipărirea de pliante de promovare, deplasări la liceele din zona de influență;  
Realizat 

g. Invitarea unor cadre didactice de renume din universităţi din ţară şi străinătate pentru 
susţinerea unor prelegeri şi conferenţe pe diferite teme; 
Realizat: la simpozionul anual au conferențiat trei cadre didactice din Cehia, Univ. 

Ceske Budejovice și D-na Dr. Evangelia SOSSIDOU de la Hellenic Agricultural 
Organization – Demeter Veterinary Research Institute a susţinut lucrarea plenară intitulată 
„Performing Welfare Risk Assessment of Animals Transported on Long Journeys” 
(Evaluarea riscului în bunăstarea animalelor transportate în călătorii de lungă durată). 

h. Programe de control la activitățile disciplinelor, de către decan și directorii de departament 
(cel puţin o disciplină pe lună).  

Realizat de către directorii de departamente 
i. Oferta educațională pentru anul universitar 2014/2015 a fost: 

- Programul de licență Zootehnie IF: oferta 50 studenți bugetați + 77 studenți cu taxă. 
Realizat total 66 studenți (50 buget + 16 taxă); 
- Programul de licență Zootehnie IFR: oferta 30 de studenți; Realizat 15 studenți; 

- Programul de licență Biotehnologii agricole IF: oferta 21 studenți bugetați + 42 studenți cu 
taxă; (3 locuri bugetate transferate de la programul de studiu Zootehnie) 

 Realizat 31 studenți (21 buget +1 loc cu BSR (bursier al Statului român) + 9 cu taxă); 
- Programele de masterat: 35 de locuri bugetate și 70 locuri cu taxă. Realizat 60 de studenți 
(39 buget +1 loc CPNV (cont propriu nevalutar), fără bursă + 20 taxă); 
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- Conducerea universității a suplimentat cu 4 numărul locurilor bugetate la studii 
universitare de Masterat; 

Obiectiv realizat  
Responsabil – Decan, Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane; Comisia pentru iniţierea, 

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu; Comisia pentru oferta 
educațională la admitere; Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; Responsabil CEAC.  

Termen: permanent 
Realizat și depășit indicatorii propuși în Planul operațional 

 
 
IV. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
 
Contracte de cercetare științifică 

 
In anul 2014 au fost derulate 15 contracte de cercetare, dintre care 10 cu finalizare în 2014, iar 5 

cu continuare în 2015, însumând 1.187.476 Lei + 31.370 Euro.  
În anul 2014, situaţia financiară a resurselor provenite din contracte de cercetare din Facultatea 

de Zootehnie şi Biotehnologii a fost următoarea:  
 

 
Tip grant Suma (RON) 
Granturi cu finanțare externa 155.083 
Granturi cu finanțare din fonduri structurale 300.168 
Granturi cu finanțare interna 667.225 
Alte contracte  65.000 Lei + 

31.370 Euro 
Total 1.187.476 Lei + 

31.370 Euro 
 

Contracte de cercetare derulate în 2014 
 

Nr. 
crt. 

Număr 
contract 

Tip 
Proiect 

Calitatea în 
proiect 

Denumire temă Director/Res-
ponsabil proiect 

Anul 
derulării 

Valoare 
(RON) 

 
Granturi cu finantare externa 

 
1 1710/26.03.20

14 
Cercetare 
contractua
la 

Director Kemzyme  Booster against 
xylanase competitor in broilers. 

Prof. dr. 
Lavinia STEF 

2014 12950 
EURO 
echivalent 
57628 lei 

2  03 53 
12006/5.05.20
14 
 

Cercetare 
contractua
la 

Director The comparison on the bioefficacy 
of DL-methionine and methionine 
hydroxy analogue free acid in 
broilers. 

Prof. dr. 
Lavinia STEF 

2014 10500 
EURO 
echivalent 
46725 lei 

3 4422/28.07.20
14 

Cercetare 
contractua
la 

Director Comparing the effects of ß-glucan 
on performance parameters and 
gut health in broilers 

Prof. dr. 
Lavinia STEF 

2014 11400 
EURO 
echivalent  
50.730 lei 

 
Granturi cu finantare din fonduri structurale 

 
1 134601/ 

10.11.2011 
Axa 
prioritară 
4, POS-

Asistent 
manager 

Elaborarea planului de 
management integrat pentru 
ROSCI0109 Lunca Timișului și 

Asistent 
manager 
Sef lucr. dr. 

2014 300.168 
RON 
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Mediu ROSPA Pădurea Macedonia Silvia 
PATRUICA 
Director 
Sef lucr. dr. 
Banatean-
Dunea Ionut 

 
Granturi cu finantare interna 

 
1 ADER 

7.3.3/430/15.1
1.2011 
 

Proiect 
sectorial 

Director Sistem agroecologic de hrănire şi 
creştere a hibrizilor de carne la 
ovine şi caprine în zonele de deal 
şi munte în condiţiile pajiştilor 
permanente 

Prof. Dr. 
Neculai 
DRAGOMIR 

2014 15.390 
RON 

2 Contr. Nr. 
49/2012 

PCCA-tip 
I 
(PNCDI-
Parteneria
te) 

Partener I: 
USAMVBT 

Producerea biohidrogenului cu 
epurarea simultană a apelor uzate, 
utilizând un consorţiu bacterian 
mixt anaerob îmbogăţit selectiv, 
Acronim: BIOSIM 

Responsabil 
partener I 
Sef lucr. dr. 
Teodor 
VINTILA 

2014 36.848 
RON 

3 ANCS nr.670 
din 15.04.2013 

PN II 
Capacitati 
- 
Programe 
de 
cooperare 
bilaterala 
Romania - 
Ungaria 
2013-
2014 

Director Studiu comparativ intre rasele de 
ovine Gyimesi racka si Turcana pe 
baza markerilor moleculari si a 
indicilor de reproducere 

Conf. Dr. 
Ludovic 
CZISZTER 

2014 6.352 RON 

4 PN-II-ID-
PCE-2012-4-
0311 

PN-II-
IDEI 

Director Sweet sorghum: a versatile raw 
material for biofuels and 
biorefinery 

Prof. dr. 
Kovacs Kornel 

2014 336.973 
RON 

5 PNII-
RU-TE-2012-
3-0092 

 

PN-II-TE Director The rol of probiotic bacteria in 
preventing Campylobacter jejuni 
colonization of poultry 

Dr. Ing. 
Nicolae 
Corcionivoschi 

2014 214. 662 
RON 

6 182/2014 PN-II-PT-
PCCA-
2013-4-
0180 

 
 
Partener 

Elaborarea unei tehnologii de 
reproducere în extrasezon a 
sturionilor crescuţi în sisteme cu 
apă recirculată 

Director 
Partener: 
Prof.dr. Adrian 
Grozea 

2014 57.000 
RON 

 
Alte tipuri de contracte 

 
1 

620 
A/19.12.2014 

S.C. 
Eurofins 

Agroscience 
Services 

SRL 
Timișoara 
Pet Ioan 

Director 

Determinarea eficacitatii produsului DPX-
QGU42 1000 D împotriva 
Pseudoronospora humuli la Hamei 2014 şi 
determinarea compozititi chimice brute 
(proteina, grasime, celuloza)  la diferite 
specii de pplante.  

Șef lucr. Dr. ing. 
Peţ Ioan 

2014 11.370 euro 

2 
1309324/30.09.
2013 

S.C. 
AFIBANAT 
Timișoara 

Bencsik Ioan 
Director 

Monitorizarea activității și a confortului la 
vaci pentru lapte cu ajutorul sistemului 
computerizat AFIACT și pedometre AFI+ 

Prof. dr. ing. 
Bencsik Ioan 

2014 10.000 euro 

3 
252/18.11.20
13 

S.C. 
AFIBANAT 
Timișoara 

Bencsik Ioan 
Director 

Monitorizarea vitezei de muls pe sferturi la 
vaci performante din rasa Holstein friză cu 
ajutorul sistemului computerizat AFIACT 

Prof. dr. ing. 
Bencsik Ioan 

2014 10.000 euro 

4 134601/ 
10.11.2011 

Axa 
prioritară 

Asistent 
manager 

Elaborarea planului de management 
integrat pentru ROSCI0109 Lunca 

Șef lucr. Dr. ing. 
Bănățean Dunea 

2014 30.000 RON 
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4, POS- 
Mediu 

Timișului și ROSPA 0095 Pădurea 
Macedonia 

Ioan 

5 

9/26.09.2014 

Contract 
civil Club 
Sportiv 4 
Fun 

Responsabil 
științific 

Influența consumului de produse 
apicole asociat cu antrenamentul de 
tenis la juniori 

Lector Dr. 
Mergheș Petru 

2014 35.000 RON 

 
 
 
 

Continuarea activităţii de cercetare în anul 2015 
 
Nr. crt. Număr 

contract 
Tip Proiect Calitatea în 

proiect 
Denumire temă Director-

Responsabil 
Proiect 

Anul derulării 

1 PNII-RU-
TE-2012-3-
0092 

PN-II-TE Director The rol of probiotic bacteria in 
preventing Campylobacter jejuni 
colonization of poultry 

Dr. Ing. 
Nicolae 
Corcionivoschi 

2015 

3 Contr. Nr. 
49/2012 

PCCA-tip 
I 
(PNCDI-
Parteneria
te) 

Partener I: 
USAMVBT 

Producerea biohidrogenului cu 
epurarea simultană a apelor uzate, 
utilizând un consorţiu bacterian 
mixt anaerob îmbogăţit selectiv, 
Acronim: BIOSIM 

Responsabil 
partener I 
Sef lucr. dr. 
Teodor 
VINTILA 

2015 

4 PN-II-ID-
PCE-2012-
4-0311 

PN-II-
IDEI 

Director Sweet sorghum: a versatile raw 
material for biofuels and 
biorefinery 

Prof. dr. 
Kovacs Kornel 

2015 

5 182/2014 PN-II-PT-
PCCA-
2013-4-
0180 

Partener Elaborarea unei tehnologii de 
reproducere în extrasezon a 
sturionilor crescuţi în sisteme cu 
apă recirculată 

Director 
Partener: 
Prof.dr. Adrian 
Grozea 

2014 

 
 
Lucrării ştiinţifice publicate de către cadrele didactice ale facultăţii 

 
Rezultatele cercetărilor au fost valorificate şi diseminate prin publicarea de lucrări ştiinţifice, 

monografii şi cărţi de specialitate, participări la manifestări ştiinţifice şi transfer tehnologic. 
Valoarea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor rezidă din cele 17 publicaţii în reviste cotate ISI, 54 
lucrări publicate în reviste indexate în Baze de Date Internaţionale şi 17 în reviste din străinătate.  

În anul 2014, în facultatea noastră au fost finalizate 3 teze de doctorat în domeniul zootehnie 
(Văcariu Darius, Moraru Nicoleta – cond. Şt. Prof. dr. N. Dragomir) (Bohatir Paula – cond. șt. 
Prof.dr. Marian Bura). 

Activitatea editorială s-a concretizat şi prin 5 cărţi publicate, 4 in edituri naţionale – 
recunoscute CNCS şi 1 într-o editură internaţională. 

 
Situația numerică a lucrărilor științifice publicate și a participărilor  

la manifestări științifice, în anul 2014 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul publicaţiei Număr total 
publicaţii 

1.  Reviste din străinătate 17 
2.  Reviste cotate ISI 17 
3.  Reviste indexate BDI 54 
4.  Reviste recunoscute de CNCSIS – (categoria B sau C) - 
5.  Alte reviste ştiinţifice - 
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6.  Reviste si buletine informative 61 
7.  Participări la manifestări ştiinţifice în ţară 42 

8.  Participări la manifestări ştiinţifice în străinătate 12 
9.  Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale 

cotate ISI şi/sau cele organizate de societăţi profesionale 
internaţionale 

9 

10.  Cărţi publicate in edituri naţionale – recunoscute CNCSIS şi 
internaţionale  

5 

11.  Premii 10 
 
 

Simpozionul Ştiinţific Internațional „Bioingineria resurselor animaliere” 
 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii din Timişoara–România, Facultatea de Agricultură 
din České Budějovice–Cehia, Facultatea de Biotehnologii si Tehnologii Alimentare din Nitra-
Slovacia, Facultatea de Agrobiologie şi Resurse Alimentare din Nitra-Slovacia, Facultatea de 
Tehnologie Agricola din Salonic, Grecia și Institutul de Cercetari Veterinare din Salonic, Grecia, a 
organizat ȋn perioada 29-30 mai 2014, la Timişoara, Simpozionul Internațional „Bioingineria 
resurselor animaliere 2014”.  

Simpozionul din mai 2014 a suscitat interesul a 136 de participanți din 7 țări (Grecia, Cehia, 
Slovacia, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Romȃnia), participanți care s-au ȋnscris cu 166 lucrări 
ştiințifice. Lucrările au fost recenzate cu mult profesionalism de către referenți din țară şi 
străinătate. 

Lucrările ştiințifice au fost prezentate sub formă orală şi poster ȋn cadrul a cinci secțiuni 
ştiințifice paralele: 
Secțiunea 1: Nutriţia şi alimentaţia animalelor,culturi furajere (31 lucrări) 
Secțiunea 2: Biotehnologii, reproducție, ameliorare, genetică (48 lucrări) 
Secțiunea 3: Tehnologii de creştere a animalelor (34 lucrări) 
Secțiunea 4: Ştiințe fundamentale ȋn creşterea animalelor,management şi marketing (39 lucrări) 
Secțiunea 5: Acvacultură (14 lucrări) 
 

Ȋn paralel a avut loc şi Simpozionul științific studențesc, ȋn cadrul căruia au fost susținute 7 
lucrări orale, toate premiate de către moderatorii acestei secțiuni.  

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului organizat de Facultatea de Zootehnie şi 
Biotehnologii au fost publicate în revista ,,Lucrări Ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii”, indexată 
în 8 baze de date:  CAB Abstracts, CABI Full Text, Index Copernicus, Directory of Open Access 
Journals, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO,Google Scholar, Cite Factor. 

 
Alte informații  
 

În anul 2014 a fost semnat 1 contract de colaborare în cadrul Programului CEEPUS între 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii şi Facultatea de Agricultură din Nitra Slovacia. 

Domnul prof.dr.ing. Ioan Bencsik este responsabil CEEPUS pe universitate. 
Domnul șef lucrări dr.ing.Vintilă Teodor a fost desemnat responsabil ERASMUS + pe 

facultate.  
Dl Conf, dr. ing. Dorel Dronca a primit Diploma de Excelenţă, acordată de Senatul 

USAMVB regele Mihai I al României, pentru rezultate foarte bune obţinute cu studenţii la 
Agronomiadă.  

http://www.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=125&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://www.cabi.org/default.aspx?site=170&page=1016&pid=2227
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?name=Master&litera=L&start=60&skok=30
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=18419364&genre=journal
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=18419364&genre=journal
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu201001/new_titles.txt&Letter=B&navPage=9&
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf
https://scholar.google.ro/
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Participarea unor cadre didactice (prof.dr. Lavinia Ștef, șef lucr. dr. Monica Dragomirescu, 
conf.dr. Ioan Peț și asist.dr. Adela Marcu) la Simpozionul științifica internațional, organizat de 
Facultățile de Agricultură Novi Sad și Belgrad, Serbia, în colaborare cu Facultatea de Zootehnie și 
Biotehnologii Timișoara.  

 
 
V. ASPECTE LEGATE DE ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL 

FACULTĂŢII 
 

La nivelul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii exisă o Comisie pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității aprobată prin ordinul nr. 94 din 19.04.2014. Decanul și Biroul Consiliului 
profesoral al Facultății de Zootehnie și Biotehnologii coordonează activitatea tuturor comisiilor 
funcționale. 

Evaluarea calității personalului didactic s-a realizat conform Regulamentului privind 
evaluarea periodică a calității personalului didactic al Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara - cod USAMVBT PG 001 R-
022  
(http://wvw.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf). 
 

Conform acestui regulament, evaluarea finală se constituie din: 
1. Autoevaluarea; 
2. Evaluarea colegială; 
3. Evaluarea de către studenți; 
4. Evaluarea de către directorul de departament. 
Procesul de evaluare a cadrelor didactice, pentru activitățile din anul 2013, s-a desfășurat 

conform următorului calendar: 
 

Tabelul 1. Calendarul evaluării cadrelor didactice din FZB 
Perioada Activitatea Observații 
22.05.-

30.05.2014 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți Sesiunea I 

8.12.-
20.12.2015 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți Sesiunea a II-a 

21.01.-
27.01.2015 

Autoevaluarea cadrelor didactice Sesiune anuală 

27.01.- 
29.01.2015 

Evaluarea colegială Sesiune anuală 

11.02.-
12.02.2015 

Evaluarea de către directorul de departament Sesiune anuală 

 Prelucrarea datelor rezultate în urma evaluării 
cadrelor didactice 

RAC-D 
RAC-F 

 Analiza rezultatelor evalu[rii cadrelor didactice 
pentru activitatea din anul 2013 

Ședințe de 
analiză/Departament 

 Prezentarea rezultatelor evaluării cadrelor 
didactice, pentru activitatea din anul 2013, 
Consiliului FZB 

Ședință Consiliul 
FZB 

 Elaborarea Raportului anual de evaluare a 
calității personalului didactic din cadrul 
Facultății de Zootehnie și Biotehnologii 
Timișoara/2013 

RAC-F 

http://wvw.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf
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Autoevaluarea anuală se întocmește obligatoriu de către fiecare cadru didactic, conform 

ghidului din regulament. Fișa de autoevaluare și ghidul justificativ se predau directorilor de 
departament în vederea verificării documentelor și alcătuirii ierarhiei valorice a cadrelor didactice. 

Evaluarea colegială s-a efectuat în perioada 27.01.-29.01. 2015, fiind organizată de RAC-D: 
- Șef lucrări Dr.Ing. Simiz Eliza – Dep. I 
- Asist.Dr.Ing. Petculescu Ciochină Liliana – Dep. II 

 
Evaluarea de către studenți s-a făcut semestrial, în ultimele 3 săptămâni de activitate 

didactică, astfel: 
- semestrul II, an universitar 2013/2014 (22.05.-30.05.2014); 
- semestrul I, an universitar 2014/2015 (8.12.-20.12.2014). 

 
Pentru aceasta, fiecare RAC pe departament a întocmit un calendar de evaluare a cadrelor 

didactice de către studenți, iar de la RAC pe facultate s-au repartizat materialele necesare. În cazul 
chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, s-a ținut o evidență strictă a 
numărului de formulare utilizate, conform regulamentului de evaluare. 
 

Evaluarea de către Directorul de Departament s-a finalizat în perioada 11.02.-12.02.2015, la 
ambele departamente. 

În tabelul 2 se prezintă rezultatele finale ale autoevaluării cadrelor didactice la cei patru 
indicatori de autoevaluare prevăzuți în Regulamentul CEAC al USAMVB Timișoara. 
 

Tabelul 2. Analiza rezultatelor autoevaluării 
 

Departament
ul/Facultatea 

Gradul 
didactic 

Număr 
cadre 

didactice 

Limite de punctaj Media 
punctaj 

Ingineria 
producțiilor 
animaliere 

(Dep.I) 

Profesor 3 113,90-147,36 133,96 
Conferențiar 3 28,17-193,65 101,093 
Șef de lucrări 4 31,23-100,35 67,35 
Asistent 3 18,70-95,90 52,68 
Preparator 1 4,51 4,51 

Biotehnologii 
(Dep.II) 

Profesor 6 35,46-293,05 194,138 
Conferențiar 2 161,12-141,36 151,24 
Șef de lucrări 5 44,47-172,56 96,084 
Asistent 5 22,51-55,99 38,418 

Zootehnie și 
Biotehnologii 

(Total) 

Profesor 9 35,46-293,05 174,08 
Conferențiar 5 28,17-193,65 121,151 
Șef de lucrări 9 31,28-172,56 83,31 
Asistent 8 18,70-95,90 43,76 
Preparator 1 4,51 4,51 

 
 

Din această analiză rezultă: 
- Cele mai mari punctaje au fost obținute de profesorii din Dep. II, urmați de conferențiarii 

din departamentele I și II, profesorii din Dep.I și șefii de lucrări din Dep. II; 
- Cele mai mici valori au fost obținute de asistenții din Dep. I și II și preparatorul din Dep. I. 
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Primii trei clasați sunt, în ordine: 
 
- La profesori: Păcală Nicolae, Ștef Lavinia; Căprița Rodica; 
- La conferențiari: Pătruică Silvia, Dronca Dorel; Dumitrescu Gabi; 
- La șefi de lucrări: Dragomirescu Monica, Simiz Eliza, Peț Ioan; 
- La asistenți: Marcu Adela, Petculescu Ciochină Liliana, Carabă Valer. 

 
Cele mai mici punctaje obținute: 
- La profesori: Lixandru Benoni; 
- La conferențiari: Driha Ana; 
- La șefi de lucrări: Polen Tiberiu;  
- La asistenți: Văran Narcis, Grăvilă Corina;  

 
Situația punctajelor medii obținute de cadrele didactice, pe tipuri de activități, analizată 

comparativ pe departamente și cumulat pe facultate, este prezentată în tabelul 3. 
 

Tabelul 3. Analiza rezultatelor obținute pe categorii de activități 
 

Tipul 
activității 
evaluate 

Punctaj 
Standard 

(%) 

Dep.I 
14 cadre 
didactice 
(medie 

punctaj) 

Dep.II 
18 cadre 
didactice 
(medie 

punctaj) 

Total 
cumulat pe 

facultate 
(32 cadre 
didactice) 

Revine 
din 

punctajul 
Standard  

(%) 
Activități 
didactice 

30 16,758 18,40 17,67 33,33 

Cercetare 
științifică 

35 13,171 14,40 13,86 27,48 

Recunoaștere 
națională și 

internațională 

 
25 

 
12,383 

 
21,37 

 
17,43 23,13 

Activitate în 
comunitatea 
academică 

 
10 

 
31,542 

 
53,87 

 

 
44,13 16,06 

TOTAL 100 73,854 108,04 93,09 100 
 
 

La nivel de facultate, se constată o preocupare susținută pentru activitatea in comunitatea 
academica, activitatea didactică, urmată de recunoaştere naţională şi internaţională a cadrelor 
didactice, dar și de cercetare științifică. 
 

Conform regulamentului de evaluare, în cazul evaluării colegiale, a evaluării cadrelor 
didactice de către studenți și de către directorul de departament, punctajele acordate sunt de la 1 la 
5. 

La evaluarea colegială s-au obținut numai punctaje de 5, iar la evaluarea de către studenți, 
cadrele didactice au obținut punctaje între 4,38 și 5.  

În cazul evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament s-au obținut punctaje 
cuprinse între 4,42 și 5.  

Rezultatele evaluării colegiale, a evaluării de către studenţi şi a evaluării directorilor de 
departament sunt prezentate în tabelul 4 iar, analiza datelor obținute în urma acestor evaluări, este 
prezentată în tabelele 5, 6 și 7. 
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Tabelul 4. - Rezultatele evaluării colegiale, a evaluării de către studenţi şi a evaluării 

directorilor de departament 
Nr. 
crt. Gradul didactic Evaluare 

colegială 
Evaluare de către 

studenţi 
Evaluare director 
de departament 

Departamentul I  
1. Profesor 1 5,00 5.00  
2. Profesor 2 5,00 4.99  
3. Profesor 3 5,00 4.98  
4. Conferenţiar 1 5,00 5.00  
5. Conferenţiar 2 5,00 4.76  
6. Conferenţiar 3 5,00 5.00  
7. Șef lucrări 1 5,00 4.38  
8. Șef lucrări 2 5,00 5.00  
9. Șef lucrări 3 5,00 5.00  
10. Șef lucrări 4 5,00 5.00  
11. Asistent 1 5,00 4.52  
12. Asistent 2 5,00 5.00  
13. Asistent 3 5,00 4.84  
14. Preparator 5,00 4.44  

Departamentul II  
1. Profesor 1 5,00 5,00  
2. Profesor 2 5,00 5,00  
3. Profesor 3 5,00 5,00  
4. Profesor 4 5,00 4,96  
5. Profesor 5 5,00 4,96  
6. Profesor 6 5,00 5,00  
7. Conferenţiar 1 5,00 5,00  
8. Conferenţiar 2 5,00 5,00  
9. Șef lucrări 1 5,00 5,00  
10. Șef lucrări 2 5,00 4,81  
11. Șef lucrări 3 5,00 4,98  
12. Șef lucrări 4 5,00 4,64  
13. Șef lucrări 5 5,00 5,00  
14. Asistent 1 5,00 4,30  
15. Asistent 2 5,00 5,00  
16. Asistent 3 5,00 4,99  
17. Asistent 4 5,00 4,97  
18. Asistent 5 5,00 4,99  

 
Tabelul 5. Analiza rezultatelor evaluării colegiale 

Nr.crt. Gradul didactic Număr cadre 
didactice 

Limita de punctaj Media 
punctaj 

1. Profesor 9 5 5 
2. Conferențiar 5 5 5 
3. Șef de lucrări 11 5 5 
4. Asistent 8 5 5 
5. Preparator 1 5 5 
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Tabelul 6. Analiza rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți 

 
Nr.crt. Gradul didactic Număr cadre 

didactice 
Limita de punctaj Media 

punctaj 
1. Profesor 9 4,96-5 4,98 
2. Conferențiar 5 4,76-5 4,95 
3. Șef de lucrări 9 4,38-5 4,86 
4. Asistent 8 4,30-5 4,82 
5. Preparator 1 4,44 4,44 

 
Tabelul 7. Analiza rezultatelor evaluării de către directorul de departament 

 
Nr.crt. Gradul didactic Număr cadre 

didactice 
Limita de punctaj Media 

punctaj 
1. Profesor 9   
2. Conferențiar 5   
3. Șef de lucrări 9   
4. Asistent 8   
5. Preparator 1   

 
Rezultatele evaluării cadrelor didactice, pentru activitatea din 2014, au fost prezentate și 

analizate în cadrul ședințelor organizate la nivelul fiecărui departament. În cadrul acestor ședințe, au 
fost făcute propuneri de îmbunătățire a rezultatelor pentru sesiunile viitoare de evaluare.  

 
Propuneri de îmbunătățire a rezultatelor evaluării calității cadrelor didactice 

 
- participarea la competiții de granturi de cercetare în vederea îmbunătățirii infrastructurii 

de cercetare și intensificării activității de cercetare științifică; 
- publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI; 
- dezvoltarea cercetării interdisciplinare în cadrul facultății; 
- dezvoltarea relațiilor de colaborare la nivel național și internațional; 
- redactarea de materiale didactice. 
 
În 20 iunie 2014 Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii a fost auditată de către o echipă de 

auditori interni. În urma acestui audit nu s-au identificat neconformități raportate la cerințele 
USAMVBT : Inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 
(USAMVBT-PG 001-R015), Evaluarea periodică a calității personalului didactic (USAMVBT PG 
001-R022), Elaborarea și ținerea sub control a documentelor (USAMVBT PG 001 Ed1/Rev.0). S-au 
identificat sase observatii, acestea fiind documentate la nivelul raportului de observatii anexat. 

In urma auditului intern realizat in cadrul Facultatii de Zootehnie si Biotehnologii, din data 
de 20.06.2014, s-a demonstrat ca entitatea organizatorica auditata respecta cerintele procedurilor 
generale si regulamentelor USAMVB Timisoara.  

 
 
VI.  RESURSE UMANE 

 
6.1. Ne-am propus scoaterea la concurs a două posturi de conferențiar vacante/promovare, la 

disciplinele unde sunt necesare promovările. 
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Realizat: un post de conferențiar la disciplinele de Educația fizică și Sport (Mergheș Petruț) 
de la Departamentul Ingineria Producțiilor animaliere și un post de conferențiar la disciplinele de 
Producerea și conservarea furajelor și Agricultură generală (Peț Ioan), de la Departamentul 
Biotehnologii.  

Numărul cadrelor didactice din facultate a scăzut la 31, prin pensionarea a două cadre 
didactice (prof.dr. Neculai Dragomir și conf. dr. Ioan Tăpălagă), demisia dnei șef lucr. Cean Ada și 
transferul dnei asist Crețescu Iuliana. 

6.2. Perfecţionarea personalului didactic, prin încadrare în colectivele de cercetare a cadrelor 
didactice tinere a doctoranzilor, masteranzilor; Angajarea pe contracte de cercetare a unor tineri 
cercetători (dr. ing. Călin Julean). 

6.3. Încurajarea cadrelor didactice cu experienţă în cercetare pentru a fi cooptate în diverse 
comisii naţionale, în calitate de evaluatori. Au aplicat pentru experți evaluatori ARACIS: conf. 
dr.ing. Silvia Pătruică și conf. dr. ing. Gabi Dumitrescu.  

6.4. Extinderea mobilităţii universitare: perfecţionări ale cadrelor didactice: prin ERASMUS 
la Nitra prof.dr.ing. Bencsik Ioan, în Cehia la societatea Cesky Chovatel și în Scoția la Royal 
Higland Schow. Prof.dr.ing. Ștef Lavinia și șef lucrări dr.ing. Vintilă Teodor au fost la specializare 
în Ungaria. 

6.5. Schimb de cadre didactice din Cehia (Prof. Soch Miloslav, Prof. Cermak , Sef lucr. Jana 
Stastna). 

6.6. Alte stagii de perfecționare ale cadrelor didactice: 
- Stagii de perfecționare au fost efectuate de către Prof. dr. ing. Grozea Adrian (Ungaria), 

Conf. dr. ing. Cziszter Ludovic Toma (Croația) iar Conf. dr. Mergheș Petru și Asist. dr. Văran 
Narcis au fost implicați în programul de mobilități Erasmus participând cu susțineri de prelegeri la 
University of Applied Sciences, Vlinius, Lituania. 

- Asist. dr. ing. Buzamăt Genoveva a absolvit cursurile master „Administrarea financiară a 
afacerilor” din cadrul Universității de Vest Timișoara. 

- Participarea a 13 cadre didactice la cursurile Modulului I și II de pregătire psiho-
pedagogică a cadrelor didactice (Cziszter Ludovic Toma, Voia Sorin, Pătruică Silvia, Simiz Eliza 
Polen Tiberiu, Marcu Adela, Buzamăt Genoveva, Gabi Dumitrescu, Doru Dronca, Doru Vintilă, 
Valer Carabă, Petculescu Liliana, Dragomirescu Monica). 

- Dl prof.dr. Ioan Pădeanu a participat în calitate de moderator/organizator la Congresul 
mondial de creștere a caprinelor de la Debrecen- Ungaria și Universitatea din Oradea. 

Realizat  
Responsabil – Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane 

Termene: permanent 
 
 

VII. DOTAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 
 

7.1. Reparaţii curente în S.D. a U.S.A.M.V.B.  
Amenajarea și dotarea cu echipamente a celei de-a doua hală de creștere a puilor de carne 

din cadrul pavilionului de Tehnologia creșterii păsărilor din SDT; 
Realizat 

7.2. Construirea unui adăpost pentru 10 vaci cu lapte, stabulație liberă, în SDT, din 
sponsorizări; 

Nerealizat 
7.3. Dotarea Laboratorului de Nutriția și alimentația animalelor cu noi echipamente de 

cercetare. 
Realizat  
- Laboratorul de Nutriția și alimentația animalelor achiziționat: frigider de laborator la; 
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7.4. Atragerea de sponsorizări pentru amenajarea și dotarea unor spații didactice și de 
cercetare. 

Realizat  
Responsabil – Comisia de resurse financiare, materiale şi patrimoniu 
 

VIII. RELAŢII CU SOCIETĂȚILE COMERCIALE SI ALTE INSTITUTII DIN 
DOMENIUL CRESTERII ANIMALELOR (CONSULTANŢĂ, ETC.) 

 
8.1. Participarea cadrelor didactice ale facultăţii la programe de consultanţă organizate de 

USAMVBT sau alte instituţii abilitate (camera Agricolă a județului Timiș);  
În cadrul cursurilor organizate de Camera Agricolă Timiş pentru calificarea de „Apicultor” 

au susţinut prelegeri Prof.dr.ing. Bura Marian şi Şef lucr.dr.ing. Pătruică Silvia, iar pentru 
calificarea de „Lucrător în creşterea animalelor” au conferenţiat Prof.dr.ing. Acatincăi Stelian, 
Prof.dr.ing. Pădeanu Ioan şi Şef lucr.dr.ing. Polen Tiberiu.  

Realizat 
 
8.2. Consultanţă de specialitate la asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale;  

De o deosebită apreciere în rândul membrilor „Asociaţiilor de crescători de ovine” din toată 
ţara, s-au bucurat conferinţele susţinute de d-l Prof. dr. ing. Pădeanu Ioan, care au creat o foarte 
bună imagine şi facultăţii noastre. 

Dl conf.dr.ing. Cziszter Ludovic asigură asistența tehnică Asociației crescătorilor de vaci de 
lapte Timiș. 

Conf. dr. Mergheș Petru a fost invitatul a 3 emisiuni „Tableta de sănătate” realizată de postul 
TVR3; 

Prof. dr. ing. Grozea Adrian a fost invitatul unei emisiuni la Radio Romania Actualități unde 
s-a dezbătut subiectul fondurilor europene pentru acvacultură. 

Realizat: Asociațiile de creșterea vacilor de lapte și Asociațiile de creșterea ovinelor 
8.3. Organizarea Pavilionului de creșterea animalelor din cadrul Expoziției Banat Agralim 
8.4. Opt cadre didactice fac parte din Consiliul Consultativ al revistei Ferma, acestea și susțin 
cu articole revista; 
Realizat, implicate toate cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din FZB 
8.5. Organizarea expoziției cu vânzare ”Bursa oilor”: 
Nerealizat din cauza epidemiei Bolii limbii albastre la rumegătoare 

 
Responsabil: Comisia pentru relații publice și extensie universitară 
Termen permanent  

 
IX.   ACTIVITATEA CU STUDENŢII 

 
9.1. Informarea studenţilor asupra criteriilor privind acordarea burselor şi a biletelor de tabără 
şi posibilităţile de participare la stagii de practică în străinătate; 
9.2. Urmărirea participării studenţilor la activităţile didactice; 
9.3. Realizarea unei relaţii de parteneriat cadru didactic - student, menită să îmbunătăţească 
performanţele profesionale ale studenților;  
9.4. Consilierea studenţilor de către decanii de an şi tutorii acestora; 
9.5. Dezvoltarea parteneriatului cu firme private în vederea pregătirii practice a studenţilor şi a 
absorbţiei absolvenţilor facultăţii noastre (S.C. Smithfield România). 
9.6. Doi studenți au urmat un semestru de cursuri la Facultatea de Agricultură din Nitra 
Slovacia, prin programul ERASMUS. 
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9.7. De la Facultatea de Agricultură din Ceske Budejovice, Cehia, au fost la cursuri de 
specializare și practică 5 studenți. 

9.8. Excursii de studii cu studenții la Expozițiile de creșterea animalelor de la 
Hodmezowasarhely, Ungaria și la Novi Sad Serbia. 

9.9. O onoarea deosebită ne-au adus-o colegii care s-au ocupat de pregătirea studenților pentru 
concursul „Agronomiada”, desfășurat la USAMV Iași, unde echipa de fotbal a USAMVBT, 
antrenată de Asist. dr. Văran Narcis, a câștigat premiul II; Doi studenții pregătiți de Prof. dr. ing. 
Acatincăi Stelian au câștigat premiul III și premiul IV la disciplina Tehnologia creșterii bovinelor-
proiectare tehnologică, iar studenții pregătiți de Șef lucrări dr. ing. Voia Sorin au câștigat premiul 
III la concursul „Pescuit sportiv”. Studenții din anul III Zootehnie și Biotehnologii, sub îndrumarea 
dlui conf.dr. Doru Dronca, au obținut premiul II și III, la disciplina Ameliorarea animalelor 

Realizat 
 
 

10. COLABORARE INTERNAŢIONALĂ 
 

10.1. Consolidarea relaţiilor cu instituţiile partenere cu care avem încheiate acorduri de 
colaborare şi desfăşurarea în comun a unor activităţi didactice şi ştiinţifice.  

Realizat. Încheierea unui Contract de colaborare instituțională cu Facultatea de Agricultură 
din Novi Sad Serbia. 

10.2. Stabilirea de contacte noi şi încheierea unor acorduri de colaborare cu universității din 
UE și din alte zone 

Realizat: Cooptarea în cadrul Școlii doctorale IRVA și numirea ca profesor asociat a Dlui. 
dr. ing. habil. Nicolae Corcionivoschi, de la Agri-Food and Biosciences Institute 18a Newforge 
Lane Belfast, NORTHERN IRELAND UNITED KINGDOM. 

Responsabil: Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane; 
Termen: permanent 
 
 

11. PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂŢII 
 

11.1. Promovarea facultăţii prin Departamentul de imagine al USAMVB Timișoara 
/Comisia de imagine a FZB (șef.lucr.dr. Voia Sorin, șef lucr.dr. Vintilă Teodor și asist. dr. Adela 
Marcu) și prin alte acţiuni, dintre care: editarea de broşuri, pliante, anunțuri în reviste de specialitate 
(Ferma), intervenții la radio și TV; 

Dl prof.dr. Ioan Pădeanu a avut trei intervenții la TVR1 – Viața satului, referitoare la 
perspectivele de creștere a ovinelor de carne și metiși acestora și legislația arendării pajiștilor 
comunale; 

11.2. Participarea la acţiuni intitulate „porţi deschise„ de prezentare a spațiilor de învățământ 
ale facultății a altor activități desfășurate în universitate:  
Aprilie – Saptamâna Altfel, vizite la USAMVB a elevilor 
29 mai 2014 – Târg job – Holul Facultatii de Zootehnie 
30 mai – 1 iunie 2014 – Banat Agralim 
4-7 septembrie 2014 – Agriplanta, Cornesti, Jud Timis 
10-13 septembrie 2014 Agromalim expo Arad 
4-6 martie 2015 – Enreg Energia regenerabila, Expo Arad 
12 martie 2015 – Ziua portilor deschise Erasmus+ Aula magna 
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27 mai – Conferinta de presa 
16 octombrie 2014 – Prezentare de burse DBU 
23-24 oct. 2014 – PNDR 2007-2013 – Lecţii învăţate; PNDR 2014-2020 – Perspective pentru 

dezvoltare rurală în agricultura 
17 noi. 2014 – Acces naţional electronic la literatura ştiinţifică şi de cercetare Trening 
20-21 noi. 2014 – Dezvoltarea comunităţii rurale stabile şi prospere prin educaţie 

11.3. Îmbunătăţirea conţinutului paginii web a facultăţii; 
11.4. Completarea paginii alocate FZB de pe Platforma E – learning pentru învăţământul 

IDIFR IFR.  
Realizat.  
 
 
16.03.2015         Decan, 
            Prof. dr. ing. Nicolae PĂCALĂ 
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