PROCES VERBAL
privind evaluarea Centrului de Cercetări de Igienă şi patologie animală de la Facultatea de
Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara, întocmit astăzi 14 aprilie4 2006

Subsemnaţii:
- Prof. Dr. Ţogoe Iulian de la U.S.A.M.V.,. Bucureşti, coordonator comisie şi
- Prof. Dr. Carp Cărare Mihai de la U.S.A.M.V. Iaşi, membru în comisie
În urma evaluării centrului de Cercetări de Igienă şi patologie animală sus menţionat, prin
analiza dosarului de autoevaluare şi vizitarea laboratoarelor, a bibliotecii şi pe baza discuţiilor
purtate cu membrii C.C.I.P.A., specificăm următoarele
Evaluarea C.C.I.P.A. s-a efectuat în perioada13 – 14 aprilie 2006, la sediul Centrului de
Cercetări de Igienă şi patologie animală din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară din
Timişoara. La evaluare din partea C.C.I.P.A. au participat prof. Dr. Decun Mihai – director al
C.C.I.P.A, prof.. Dr. Dărăbuş Gheorghe – decan şi d-ra şef lucrări Dr. Nichita Ileana –
cancelar F.M.V.
Principalele aspecte rezultate în urma în urma evaluării sunt următoarele:
Punctajul general stabilit de comisie în urma evaluării este de 8435,31 puncte
Pe capitole situaţia este următoarea:
 Recunoaşterea la nivel naţional
5682,43
 Proiecte de cercetare
1810,12
 Recunoaşterea prestigiului ştiinţific
262,0
 Parteneri şi reţele
210,0
 Strategia C.C.I.P.A.
55,0
 Infrastructura de cercetare
365,76
 Programe de pregătire postuniversitară
50,0
TOTAL
8435,31
Faţă de situaţia existentă la înfiinţarea C.C.I.P.A. acesta s-a îmbogăţit cu trei
laboratoare, baza materială a fost modernizată prin procurarea de aparatură performantă în
valoare de peste 116 600Euro.
În zilele evaluării comisa a vizitat atât laboratoarele existente iniţial, cât şi cele date în
funcţiune ulterior, precum şi baza de cercetare şi biblioteca centrului, care s-a îmbogăţit cu 10
titluri carte şi 9 abonamente la reviste ştiinţifice, constatând că cele relatate în dosarul de
autoevaluare cu privire la aceste aspecte se confirmă.
Punctele forte şi cele slabe au fost precizate în fişele de evaluare pentru fiecare caz în
parte.
Membrii comisiei, pe baza rezultatelor evaluării, apreciază că planul strategic şi obiectivele
C.C.I.P.A. sunt realiste şi pot fi realizate conform termenelor stabilite
Timişoara

Membri comisiei:

14.04.2006

Prof. Dr. Ţogoe Iulian
Prof. Dr. Carp Cărare Mihai

