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1. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE ZOOTEHNIE ŞI 
BIOTEHNOLOGII 

 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, parte integrantă a USAMVB din 

Timişoara, a adoptat Programul managerial al Rectorului USAMVB Timișoara și 
Programul managerial al Decanului FZB Timișoara, pentru perioada 2012-2016. 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii din Timişoara are misiune 
educațională, de formarea specialiştilor, de tip ingineresc, pentru unul dintre cele 
mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia sunt în măsură să 
gestioneze problemele, tot mai complexe, din zootehnia şi agricultura românească, în 
conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu 
noile cerinţe europene. Misiunea de cercetare ştiinţifică, este, de asemenea, 
caracteristică facultăţii noastre, cadrele didactice fiind preocupate de a face 
cunoaștere în domeniul creșterii animalelor și biotehnologiilor, pentru a instrui viitorii 
absolvenţi ai facultăţi.  

Principalele obiective asumate de Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii din 
Timişoara, sunt conforme cu Planul strategic de dezvoltare instituțională, în perioada 
2012/2016: 

 formarea de ingineri competenţi în domeniile Zootehnie, Biotehnologii 
agricole şi Piscicultură și acvacultură capabili să conducă procese 
tehnologice şi, respectiv, biotehnologice complexe care să le permită 
obţinerea, în folosul societăţii, de produse şi servicii competitive financiar, 
nepoluante pentru mediu şi de calitate superioară; 

 formarea de cercetători în ştiinţele creşterii animalelor şi a biotehnologiilor 
agricole; 

 asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico – materiale şi 
nivelului de absorbţie al pieţei de muncă; 

 dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico – materiale pentru asigurarea unui 
proces de învăţământ modern şi pentru susţinerea activităţii de cercetare 
ştiinţifică; 

 creşterea calităţii proceselor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică; 



 continuarea pregătirii absolvenţilor de licenţă prin ciclurile de masterat şi 
doctorat; 

 acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiilor 
animaliere, ameliorării, reproducţiei, nutriţiei şi bazei furajere. 

 
Responsabil – Decan, Comisia pentru strategie, reformă și resurse umane; 

Termen permanent 
 

2. OBIECTIVE ACADEMICE 
 

2.1. Creşterea rolului comisiilor didactice şi a comisiei de calitate din cadrul 
consiliului facultăţii; 

2.2. Managementul academic se va caracteriza 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;  

2.3. Continuarea evaluării unor discipline din planurile de învățământ de la cele trei 
programe de studii de licență; 

2.4. Restructurarea planurilor de învățământ de la programele de licență Zootehnie 
și Piscicultură și acvacultură, pe trunchi comun în primii trei ani; 

2.5. Acreditarea domeniilor de masterat Zootehnie și Biotehnologii: 
 

Responsabil – Decan, Comisia pentru strategie, reformă și resurse umane; 
Comisia pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studiu; Comisia didactică; Comisia de evaluare și asigurare a calității. 
Termen permanent 
 

3. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

3.1. Reanalizarea şi restructurarea disciplinelor din planul de învăţământ şi 
adaptarea acestora la mutaţiile din piaţa muncii, care să confere absolvenţilor 
competenţele profesionale adecvate; 

3.2. Reanalizarea curriculei programelor de studii în scopul flexibilizării ofertei 
educaţionale, care să îmbine pregătirea fundamentală din domeniu, cu 
pregătirea de specialitate; 

3.3. Evaluarea activităţii cadrelor didactice, conform prevederilor Managementului 
asigurării calității în învățământul superior; 

3.4. Analiza performanţelor studenţilor în procesul educaţional; 
3.5. 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 2012; 

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

3.7. 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;  

3.8. Invitarea unor cadre didactice de renume din universităţi din ţară şi străinătate 
pentru susţinerea unor prelegeri şi conferenţe pe diferite teme; 



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

3.10. Oferta educațională pentru anul universitar 2012/2013 este: 
- Programul de licență Zootehnie: 47 studenţi bugetaţi + 13 studenţi cu taxă + 

30 studenţi la I.F.R.; 
- Programul de licență Biotehnologii agricole: 15 studenţi bugetaţi + 20 

studenţi cu taxă; 
- Programul de licență Piscicultură și acvacultură: 15 studenţi bugetaţi + 20 

studenţi cu taxă; 
- Programele de masterat: 36 de locuri bugetate și 50 locuri cu taxă. 

 
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.  

Termene: permanent 
 

4. OBIECTIVELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 

4.1. Constituirea parteneriatelor în domeniul cercetării ştiinţifice în vederea obţinerii 
de noi granturi finanţate de MECI (IDEI, RESURSE UMANE), şi UE (FP7); 

4.2. Intensificarea activităţii de valorificare şi diseminare a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice prin publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate cu factor 
de impact (creșterea numărului de lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI), 
prin organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, 
prin editarea de cursuri şi cărţi de specialitate (conform planului editorial pentru 
anul 2012); 

4.3. Ridicarea calităţii volumului de lucrări ştiinţifice în vederea clasării, în categoria 
ISI; 

4.4. Organizarea de manifestări ştiinţifice studenţeşti;  
4.5. Abordarea următoarelor direcţii de cercetare: 

 
1. Conservarea biodiversităţii speciilor de animale de interes zootehnic, 

prin biotehnologii de reproducere; 
2. Evaluarea viabilității embrionilor de mamifere prin citomorfometrie și 

colorare intravitală; 
3. Utilizarea biotehnologiilor în reproducerea artificiala a peştilor; 
4. Tehnici de ameliorare a animalelor prin inginerie genetica; 
5. Biotehnologii microbiene; 
6. Biotehnologia preparatelor enzimatice; 
7. Biotehnologia aditivilor furajeri; 
8. Obţinerea de compozite si materiale reactive pe baza de substanţe 

biologic active imobilizate pe suporturi polimerice sintetice si naturale; 
9. Tehnologii de valorificare energetica a deşeurilor biodegradabile sub 

forma de gaze sau lichide combustibile; 
10. Biotehnici de depoluare a mediului; 
11. Ameliorarea genetica si managementul resurselor genetice; 
12. Optimizarea tehnologiilor de crestere si exploatare a animalelor; 
13. Optimizarea nutritiei pentru satisfacerea cerintelor nutritive si ridicarea 

productivitatii la animalele de ferma; 



14. Îmbunatatirea managementului de crestere si diversificare a productiei 
animaliere; 

15. Studii de comportament în vederea stabilirii conditiilor optime de 
crestere si exploatare a animalelor; 

16. Cercetare fundamentala în domeniile anatomiei, fiziologiei si biochimiei 
animale. 

 
 

PLAN EDITORIAL pentru anul 2012 
 

Nr. 
crt. Autor Titlul Nr. 

pag. 
Nr. 

exemplare 
1 Bencsik Ioan Biologia moleculara 200 100 

2 Bura Marian Tehnologia creşterii animalelor de 
blană carnivore 200 100 

3 Driha Ana Îndrumător Proiectare tehnologică 
păsări 270 100 

4 Grozea 
Adrian Proiectare tehnologică la ciprinide 150 100 

5 Păcală 
Nicolae 

Reproducerea animalelor 250 200 

6 Pătruică 
Silvia 

Producţiile animalelor mici. Curs 
Producţiile animalelor mici. L.P. 

110 
110 

100 
100 

7 Vintilă Teodor Biotehnologii Microbiene şi 
Industriale,  
2 volume 

360 300 

8 Vintilă Teodor Biocombustibili 100 200 
9 Vintilă Teodor Microbiologie Aplicata, Lucrări 

practice 
80 200 

10 Dragomirescu 
Monica 

Tehnică experimentală și bioetică 130 150 

 
 
Responsabil – Prodecan cu activitatea științifică și Comisia de cercetare ştiinţifică  
Termen permanent 
 

5. RESURSE UMANE: 
 

5.1. În măsura posibilităţilor, propunerea pentru scoaterea la concurs a unor 
posturi vacante/promovare, la disciplinele unde este necesar. 

5.2. Perfecţionarea personalului didactic, prin încadrare în colectivele de cercetare 
a cadrelor didactice tinere; a doctoranzilor, masteranzilor;  

5.3. Încurajarea cadrelor didactice cu experienţă în cercetare pentru a fi cooptate 
în diverse comisii naţionale, în calitate de evaluatori.  

5.4. Extinderea mobilităţii universitare. 
 

Responsabil – Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane 
Termene: permanent 
 



6. DOTAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 
 

6.1. Reparaţii curente în S.D. a U.S.A.M.V.B. Timişoara; 
6.2. Amenajarea și dotarea cu echipamente a halei de creștere a puilor de carne 

din cadrul pavilionului de Tehnologia creșterii păsărilor din SDT; 
6.3. Reabilitarea instalației de creștere superintensivă a sturionilor în sistem 

recirculant, la ferme Pădurea verde; 
6.4. Reabilitarea halei de creștere superintensivă a percidelor în sistem 

recirculant, la ferma Pădurea verde; 
6.5. Atragerea de sponsorizări pentru amenajarea și dotarea unor spații didactice 

și de cercetare. 
 

Responsabil – Comisia de resurse financiare, materiale şi patrimoniu 
Termene: 31.12.2012  
 

7. RELAŢII CU SOCIETATEA (CONSULTANŢĂ, ETC.) 
 
7.1. Participarea cadrelor didactice ale facultăţii la programe de consultanţă 
organizate de USAMVBT sau alte instituţii abilitate (OJCA); 
7.2. Consultanţă de specialitate la asociaţiile profesionale ale crescătorilor de 
animale;  
7.3. Organizarea Pavilionului de creșterea animalelor din cadrul Expoziției 
Timagralim; 
7.4. Organizarea expoziției cu vânzare ”Bursa oilor”: 
 

Responsabil: Comisia pentru relații publice și extensie universitară 
Termen permanent  
 

8. ACTIVITATEA CU STUDENŢII 
 

8.1. Informarea studenţilor asupra criteriilor privind acordarea burselor şi a 
biletelor de tabără şi posibilităţile de participare la stagii de practică în străinătate; 
8.2. Urmărirea participării studenţilor la activităţile didactice; 
8.3. Realizarea unei relaţii de parteneriat cadru didactic - student, menită să 
îmbunătăţească performanţele profesionale ale studenților;  
8.4. Consilierea studenţilor de către decanii de an şi tutorii acestora; 
8.5. Dezvoltarea parteneriatului cu firme private în vederea pregătirii practice a 
studenţilor şi a absorbţiei absolvenţilor facultăţii noastre. 

 
Responsabil – Prodecan cu activități didactice și studenți; Comisia pentru probleme 
studenţeşti; Comisia de acordare a burselor și taberelor pentru studenți; Comisia 
pentru consilierea și orientarea studenților în carieră 
Termen permanent 
 
 

9. COLABORARE INTERNAŢIONALĂ 
 

9.1. Consolidarea relaţiilor cu instituţiile partenere cu care avem încheiate 
acorduri de colaborare şi desfăşurarea în comun a unor activităţi didactice şi 
ştiinţifice. În prezent avem încheiate acorduri de colaborare cu următoarele instituţii: 



 
GERMANIA - INSTITUT FÜR ANGEWANDTES STOFFSTROMMANAGEMENT 
(IfaS) Birkenfeld 
ITALIA - UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA (THE UNIVERSITY OF 
PADOVA)  
Department of Animal Sciences, Agripolis 
IRLANDA - UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, The children s Research Centre 
Crumlin-Dublin 
UNGARIA - UNIVERSITY OF DEBRECEN, Centre of Agricultural Sciences 
SLOVACIA - SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN NITRA, Faculty of 
Agrobiology and Food Resources 
CEHIA - UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA ČESKÉ BUDĚJOVICE, Faculty of 
Agriculture 
POLONIA - AGRICULTURAL UNIVERSITY OF KRAKOW, Faculty of Animal 
Science 
 

9.2. Stabilirea de contacte noi şi încheierea unor acorduri de colaborare cu: 
 
Universitatea Provence Marsilia (IMEP) – Franța; 
Universitatea Nagreff Tesaloniki – Grecia; 
University of Podlasie in Siedlce – Faculty of Natural  Sciences – Polonia  
 
Responsabil: Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane; 
Termen: iulie 2012 
 

10. PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂŢII 
 

10.1. Promovarea facultăţii prin Departamentul de imagine a USAMVB 
Timișoara și prin alte acţiuni, dintre care: editarea de broşuri, pliante, anunțuri în 
reviste de specialitate, intervenții la radio și TV; 

10.2. Participarea la acţiuni intitulate „porţi deschise„ de prezentare a 
laboratoarelor şi a activităţilor desfăşurate de facultate;  

10.3. Îmbunătăţirea conţinutului paginii web a facultăţii; 
10.4. Completarea paginii alocate FZB de pe Platforma E – learning pentru 

învăţământul ID IFR.  
 
Responsabil – Comisia pentru relații publice 
Termen: 01.10.2012 

Prezentul plan operaţional este în acord cu Planul managerial al decanului 
pentru perioada 2012-2016 şi cu Programul managerial al Rectorului Universităţii 
pentru perioada 2012-2016. 

 
19.04.2012 
 

DECAN, 
Prof. dr. ing. PĂCALĂ Nicolae  

 


	Nr. _______/________2012
	Plan operaţional de dezvoltare
	5.1. În măsura posibilităţilor, propunerea pentru scoaterea la concurs a unor posturi vacante/promovare, la disciplinele unde este necesar.

	GERMANIA - Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) Birkenfeld
	ITALIA - UNIVERSITÁ DEgli STUDI DI PADOVA (THE UNIVERSITY OF PADOVA)
	UNGARIA - UNIVERSITY OF DEBRECEN, Centre of Agricultural Sciences
	SLOVACIA - SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN NITRA, Faculty of Agrobiology and Food Resources
	CEHIA - University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Agriculture

	POLONIA - AGRICULTURAL UNIVERSITY OF KRAKOW, Faculty of Animal Science
	Universitatea Provence Marsilia (IMEP) – Franța;


