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1.Participanţi: 

 

Consiliul Facultăţii: 

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția didactică 

1 ARSENE GIGU GABRIEL Prof.dr. 

2 BORCEAN ADRIAN Prof.dr. 

3 BORLEA FLORIAN Prof.dr. 

4 COJOCARIU LUMINITA Prof.dr. 

5 IMBREA FLORINEL Prof.dr. 

6 NITA LUCIAN Prof.dr. 

7 PETANEC DORU Prof.dr. 

8 POP GEORGETA Prof.dr. 

9 POPESCU COSMIN Prof.dr. 

10 RADULOV ISIDORA Prof.dr. 

11 BANATEAN-DUNEA IOAN Conf.dr. 

12 CRISTA FLORIN Conf.dr. 

13 HORABLAGA MARINEL Conf.dr. 

14 BAGHINA NARCIS Sef lucr.dr. 

15 BERBECEA ADINA ANCA Sef lucr.dr. 

16 BERTICI RADU Sef lucr.dr. 

17 COTUNA OTILIA Sef lucr.dr. 

18 DANCEA LUCRETIU Sef lucr.dr. 

19 HORABLAGA ADINA Sef lucr.dr. 

20 MIHUT CASIANA DOINA Sef lucr.dr. 

21 SMULEAC LAURA Sef lucr.dr. 

22 BAUL BOGDAN Student 

23 BULZ DARIN Student 

24 CIUCURE CLAUDIU Student 

25 DIMITROVICI SILVANA Student 

26 GOGA IANCU Student 

27 KURUNCZI THOMAS Student 

28 SMOCHINA CIPRIAN Student 

29 SOBOLU ALEODOR Student 

  INVITATI   

1 MAZARE VEACESLAV Sef lucr.dr. 

2 NEACSU ALINA Sef lucr.dr. 

3 BAUL GHEORGHE Inginer 
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CEAC – F: 

I. Responsabil cu asigurarea calității pe facultate: 

1.1. Şef lucr. dr. Neacşu Alina 

II. Responsabil cu asigurarea calității pe departamente didactice (RAC-D): 

2.1. Departamentul 1 - Tehnologii agricole - Prof. dr. Cojocariu Luminiţa 

2.2. Departamentul 2 - Dezvoltarea durabilă şi Ingineria mediului - Prof. dr. Rădulescu Hortensia 

2.3. Departamentul 3 - Ştiinţele solului şi nutriţia plantelor - Șef lucr. dr. Laţo Alina 

2.4. Departamentul 4 - Biologie - Şef lucr. dr. Prunar Silvia 

III. Responsabil cu asigurarea calității pe programe de studii: 

Licenţă: 

3.1. Agricultură - Prof. dr. Niţă Simona  

3.2. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - Prof. dr. Rădulescu Hortensia  

3.3. Biologie - Şef lucr. dr. Prunar Florin  

3.4. Protecţia plantelor - Prof. dr. Borcean Adrian  

3.5. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară - Conf. dr. Ilea Radu  

3.6. Măsurători terestre şi cadastru - Conf. dr. Herbei Mihai  

3.7.  Agricultură - Limba engleză - Şef lucr. dr. Şmuleac Laura  

3.8. Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - Şef lucr. dr. 

Micu Lavinia 

Master: 

3.9. Agricultură ecologică - Conf. dr. Durau Carmen  

3.10. Biologie aplicată în agricultură - Șef lucr. dr. Rada Olga 

3.11. Gestiunea mediului şi a resurselor naturale - Șef lucr. dr. Prunar Florin  

3.12. Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole - Conf. dr. Dragomir Lucian 

3.13. Protecţie şi expertizare fitosanitară - Prof. dr. Grozea Ioana  

3.14. Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp - Conf. dr. Botoş Lucian  

3.15. Utilizarea durabilă a terenurilor agricole - Șef lucr. dr. Mihuț Casiana   

IV. Reprezentantul studenților: 

 4.1. Birău Alexandru 

V. Reprezentantul angajatorilor: 

5.1. Ing. Pop Dorin 

2) Date de intrare:  

2 a) Rezultatele auditului intern 

Auditul intern s-a realizat pe baza Programului de Audituri Interne pentru anul 2018 Cod 

USAMVBT-FPG-003-10, elaborat de Compartimentul de audit intern, în data de 12.06.2018. Echipa de 

audit a fost constituită din următorii auditori: Conf. dr. ing. Camelia Tulcan, Ș.l. dr. Alina Ghișe, Ș.l. dr. 

Adriana Morariu.  
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Raportul comisiei de audit, nr. 1/26.06.2018 cod USAMVBT-PG-003-05, arată că entitatea 

organizatorică auditată, Facultatea de Agricultură îndeplinește cerinţele raportate la criteriile de audit, cu 

unele aspecte care au fost identificate ca posibil de îmbunătățit.  

Cerințele privind modul de elaborare și ținere sub control a documentelor sunt în principal atinse, 

documentația fiind bine structurată, clară, concisă, conform cerințelor.  

Raportat la criteriul de audit USAMVBT - PG 001 R049 Regulament privind organizarea, 

desfășurarea și recunoașterea periodelor de studii efectuate în străinătate în cadrul programului 

Erasmus+, s-au identificat propuneri de îmbunătățire, referitoare la eliminarea unor documente necesare 

la admiterea studenților și cadrelor didactice, în cadrul programului și la introducerea prezentării unui 

tutorial la întoarcerea în universitate, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice.   

Raportat la criteriul de audit USAMVBT- PG 001 R075 Regulament privind organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat în USAMVBT, s-a identificat o propunere de îmbunătățire 

referitoare la elaborarea unei proceduri care să asigure trasabilitatea datelor primare ale cercetăriilor 

doctoranzilor, la lucrările științifice publicate de aceștia. 

S-a menținut propunerea de îmbunătățire identificată la auditurile anterioare, de actualizare a 

cunoștințelor cadrelor didactice ale facultății referitoare la prevederile documentelor interne în vigoare. 

 

2  b) Analiza Raportului de monitorizare anuală a programelor de studii 

În cadrul Facultăţii de Agricultură a avut loc monitorizarea anuală a programelor de studii. 

Responsabili cu iniţierea monitorizării programelor de studii sunt coordonatorii de program.  

Luând în considerare actualizările legislative, prevederile Regulamentului privind iniţierea, 

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodica a programelor de studii - cod USAMVBT – PG 001- 

R015 (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf) strategia facultăţii, raportul anual al 

RAC-F, rezultatele auditurilor interne şi ale altor evaluări naţionale şi internaţionale, analiza activităţii 

didactice a studenţilor, a ratei de abandon şi a gradului de angajabilitate al absolvenţilor, coordonatorii de 

program, împreună cu comisia didactică a Facultăţii de Agricultură, au elaborat  Raportul de monitorizare 

a programelor de studii la nivel de Facultate. Acest raport a fost analizat în cadrul Consiliului Facultăţii 

de Agricultură, care a hotărât iniţierea revizuirii programelor de studii.  

În urma iniţierii revizuirii, coordonatorii au elaborat documentele de gestionare a programelor de 

studii, au operat modificări în planurile de învăţământ şi au dispus întocmirea fişelor disciplinelor. Aceste 

documente au fost analizate în cadrul departamentului de care aparţine fiecare program de studii, iar apoi 

au fost transmise către Decan, care le-a prezentat în cadrul Consiliului Facultăţii.  

Consiliul Facultăţii a avizat documentele de gestionare a programelor de studii, care au fost 

transmise spre avizare Consiliului de Administraţie. În urma avizului favorabil acordat de către Consiliul 

de Administraţie, planurile de învăţământ revizuite au fost discutate şi aprobate în cadrul Senatului 

universitar. După avizare şi aprobare, planurile de învăţământ au fost puse în aplicare începând cu anul 

universitar 2018/2019. 

 

 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf
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Tabel nr. 1  

Programul de studiu 

 

Special. Nr.tot.ore Nr. Ore/semestru  

Semestrul I/semestrul II 

Nr. 

Ore 

curs 

Nr.ore 

Practica 

I II III IV 

Agricultură 4732 490/634 546/680 546/666 532/638 4312 420 

Prot. plantelor 4857 546/680 648/633 560/666 4437 420 

IPMA 4282 532/592 576/576 562/576 546/592 4552 270 

Biologie 3194 546/548 546/532 546/476 - 3074 120 

MTC 4046 336/538 532/524 560/656 448/452 3806 240 

MIAIA 4664 532/620 602/606 560/620 532/592 4244 420 

 

 

 

Strategia de dezvoltare curiculara a fost axată pe continuarea restructurării curiculei de 

studii universitare în conformitate cu programelor analitice din UE, pentru armonizarea pregătirii 

cu cea din statele membre ale UE. Restructurarea curiculară a vizat în primul rând reducerea 

numărului de ore în acord cu cerintele si normativele europene si totodata cu legislatia 

româneasca si normativele ARACIS. Astfel s-a facut o reajustare a distributiei disciplinelor ca si 

a numarului de ore alocate acestora pentru încadrarea în aceste standarde. 

 

 

Tabel nr. 2 

Ponderea disciplinelor în planurile de învățământ 

 

Specializarea Agricultură Protectia 

plantelor 

MTC IPMA MIAIA Biologie 

Discipline 

obligatorii/ 

facultative+opționale 

81,31%/ 

18,69% 

78,7% 

/11,3% 

86.4%/ 

13,6% 

79,3%/ 

20,7% 

74,6%/ 

25,4% 

89%/ 

11% 

Discipline 

fundamentale 

19,23% 18% 17,7% 17,3% 17,35% 37% 

Discipline in 

domeniu+specialitate 

49,52% 60,7% 74,79% 76,6% 76,72% 52% 

Discipline 

complentare 

22,59% 8,2% 7,53% 6,1% 5,93% 11% 

 

2c) Analiza de benchmarking intern si extern a programelor de studii de la universităţi 

similare 

Analiza de benchmarking efectuată pentru realizarea obiectivelor Facultăţii de 

Agricultură, a luat în calcul datele universităţilor de profil din România, în scopul de a asimila si 

de a utiliza informaţii de la universităţile de profil pentru îmbunătăţirea performanţelor proprii. 

S-au comparat  programele de studii cu cele ale specializărilor concurente, indiferent de 

facultăţile în cadrul cărora sunt acreditate. 

Cercetarea efectuată a avut în vedere  trei organizaţii, respectiv:  
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- USAMV Cluj  

- USAMV Bucureşti 

- USAMVB Timişoara.  

Desemnarea acestor universităţi de referinţă, dintre cele analizate, s-a făcut luând în 

considerare compatibilitatea acestora cu USAMVBT, respectiv cea  care aplică benchmarking-ul, 

cu menţiunea ca programele de studii comune celor trei universități sunt: Agricultura și Biologia. 

Programul de Ingineria mediului se găsește la USAMV Cluj în cadrul Facultății de Agricultură, 

in timp ce la USAMV București este în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria 

Mediului. Programul de  Inginerie geodezică se găsește, la USAMV Cluj, în cadrul Facultății de 

Horticultură, iar la USAMV București în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria 

Mediului. Programul  Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară se regăsește 

doar în cadrul USAMVB Timișoara, iar  programul de studii de licenţă Exploatarea Mașinilor și 

Instalațiilor pentru Agricultură și Industria Alimentară funcţionează deasemenea şi in cadrul 

USAMV Cluj. 

În tabelul 3 sunt prezentate aceste date, referitoare la locurile bugetate, la cele două 

specializări analizate, în anul universitar in curs 2018-2019. 

 

 

Tabelul nr.3                      

LOCURI BUGETATE IN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

SPECIFICATIE Agronomie Biologie IPMA MTC MIAIA 

USAMVB TIMISOARA  77 25  25  25  25  

USAMV CLUJ   61 22 40 45 21 

USAMV BUCURESTI  90  36 44  46  - 

TOTAL 228 83 109 116 46 

 

Cifrele de şcolarizare de la specializările analizate, locurile cu taxă în anul universitar în 

curs, 2018-2019 sunt cuprinse în tabelul nr. 4. 

 

Tabelul nr. 4. 

LOCURI CU TAXĂ IN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

SPECIFICATIE Agricultură Biologie IPMA MTC MIAIA 

USAMVB TIMISOARA 103 35 75 35 25 

USAMV CLUJ 15 - 15 35 - 

USAMV BUCURESTI 140 64 106 104 - 

TOTAL 258 99 196 174 25 

 

 

Analiza datelor a evidenţiat decalajele existente faţă de universităţile de referinţă şi a 

subliniat necesitatea analizării cauzelor acestora. In acelaşi timp, însă, se consideră că nu este 

suficientă numai o înţelegere a situaţiei prezente, ci aceasta trebuie abordată în perspectivă, în 

contextul evoluţiei probabile a performanţelor universităţilor cu care se face compararea. 

Pentru relevanță s-au raportat numărul de locuri și ponderile acestora la totalul locurilor 

în cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking. 
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Fig.1 Numărul de locuri bugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking 

 

 

 
 

Fig.2 Ponderea numărului de locuri bugetate pentru domeniul de licență AGRONOMIE,  din 

suma totala a locurilor bugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in anul 

universitar 2018-2019 

 

 

Facultăţile de Agricultură a USAMVB Timişoara și USAMV Cluj, la specializarea 

AGRICULTURĂ deţin același procent de locuri bugetate, respective cu 4% mai puțin ca 

USAMV București. 

La specializarea BIOLOGIE USAMVB Timișoara și USAMV Cluj dețin același număr 

de locuri bugetate, 29% din total, cu 13% mai puțin ca USAMV București. 
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Fig.3 Ponderea numărului de locuri bugetate la specializarea BIOLOGIE, din suma totala a 

locurilor bugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul universitar 

2018-2019 

 

 
 

Fig.4 Ponderea numărului de locuri bugetate pentru domeniul de licență IPMA, din suma totala 

a locurilor bugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul univeristar 

2018-2019 

 

 

La programul de studii INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI AGRICOL, 

USAMVB Timișoara are cu 12% mai puţine locuri faţă de  USAMV Cluj și cu 16% mai puține 

ca USAMV București. 
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Fig.5. Ponderea numărului de locuri bugetate la specializarea MTC, din suma totala a locurilor 

bugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul universitar 2018-2019 

 

 

La programul de studii MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU, USAMVB 

Timișoara are cu 12% mai puţine locuri faţă de  USAMV Cluj și cu 13% mai puține ca USAMV 

București. 

La specializarea MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ, numărul total de locuri bugetate este distribuit în mod egal între USAMVB 

Timișoara și USAMV Cluj Napoca. 

În ceea ce priveşte locurile cu taxă, Facultatea de Agricultură Timişoara, se situează pe o 

poziţie intermediara în tabloul instituţiilor implicate în analiza de benchmarking, cu un număr 

reprezentativ de studenţi si la această categorie. 
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Fig.7.  Ponderea numărului de locuri cu taxă pentru domeniul de licenţa AGRONOMIE, din 

suma totala a locurilor nebugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in 

anul universitar 2018-2019 

 

 USAMVB Timișoara deține 43% din numărul total de locuri nebugetate pentru domeniul 

de licență AGRONOMIE, mai mult cu 38% decât USAMV Cluj și mai puțin cu 9% faţă de 

USAMV Bucureşti. 

 

 
 

Fig.8 Ponderea numărului de locuri cu taxă la specializarea BIOLOGIE, din suma totală a 

locurilor nebugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in anul univeristar 

2018-2019 
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La programul BIOLOGIE, locuri nebugetate dețin doar USAMVB Timișoara, 35%, și 

USAMV București, 65%. În cazul programului INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

AGRICOL, numărul de locuri nebugetate aparține în proporție de 37% USAMVB Timișoara, în 

timp ce USAMV Cluj are doar 8% din numărul total de locuri nebugetate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Ponderea numărului de locuri cu taxă la specializarea IPMA, din suma totala a locurilor 

nebugetate la cele trei universităţi supuse analizei de benchmarking in anul universitar 2018-

2019 

 

 
 

Fig.10.  Ponderea numărului de locuri cu taxă la specializarea MTC, din suma totală a locurilor 

nebugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul univeristar 2018-

2019 
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Pentru specializarea MĂSURATORI TERESTRE ȘI CADASTRU, USAMVB 

Timișoara are 13% din numărul total de locuri nebugetate. Numărul de locuri cu taxă pentru 

programul MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ deținut de USAMVB Timișoara este de 33,3%. 

Pentru specializarea MĂSURATORI TERESTRE ȘI CADASTRU, USAMVB 

Timișoara are 13% din numărul total de locuri nebugetate. Numărul de locuri cu taxă pentru 

programul MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ deținut de USAMVB Timișoara este de 33,3%. 

 

2d) Stadiul acțiunilor corective si preventive  

Raportul de Audit nr. 8/2014  referitor la evaluarea iniţială a modului de organizare a 

laboratoarelor de cercetare şi didactice a scos în evidenţă următoarele: 

- nu există un plan anual de monitorizare a programelor de studiu; 

- s-au luat măsuri pentru elaborarea unui plan anual de monitorizare a programelor de 

studiu. 

 

2e) Analiza eventualelor schimbari care ar putea influenta SMC 

- evoluția demografică (scăderea numărului de persoane pe grupa de vârsta 18-24 ani);  

- numărul mai redus al absolvenţilor de liceu  cu diploma de bacalaureat din ultimii doi ani; 

− criza economică, care poate determina greutăţi financiare atât pentru actualii studenţi cât 

si pentru cei care ar dori să intre în aceasta categorie. 

− Presiunea exercitata asupra bazinului consacrat de influenta al institutiei noastre, cu 

privire la atragerea absolventilor de liceu, din partea institutiilor de invatamant superior 

cu specializari mai mult sau mai putin similare, din aceeasi regiune sau regiuni invecinate 

− numarul mare de exploatatii si firme cu activitati corelate domeniilor de licenta ale 

facultatii noastre reprezinta un factor pozitiv in consolidarea institutiei 

 

2f) Analiza Raportului privind cercetarea  

1. Contracte de cercetare 

În cadrul Facultății de Agricultură s-au derulat două contracte internaționale care doar în 

anul 2018 au avut valoare însumată de 21.000 Euro. 

NR. 

CRT 
TITLUL PROIECTULUI DIRECTOR 

VALOARE 

ÎN ANUL  

2018 

INSTITUTIA 

CONTRACTANTA 
PERIOADA 

1. 

MENTINEREA IN CULTURA 

PURA A VARIETATILOR 

INSCRISE IN CATALOGUL 

EUROPEAN PENTRU 11 SPECII 

HORABLAGA 

ADINA 
15.000 EURO 

SC ZANANDREA 

SEMENTI SAS 
2018-2019 

2. 

CERCETARI PRIVIND 

MENTINEREA VALORII 

BIOLOGICE A UNOR SOIURI 

DE  PLANTE FURAJERE 

INSCRISE  IN CATALOGUL 

EUROPEAN PENTRU 3 SPECII 

BOSTAN 

CRISTIAN 
6.000 EURO SEMINART SRL 2016-2019 
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Cadrele didactice ale Facultății de Agricultură au fost directori de proiect la 27 contracte 

naționale de cercetare care in anul 2018 au avut valoare însumată de 2.112.698 lei și 51.860 

Euro. 

NR 

CRT 

TITLUL 

PROIECTULUI 

DIRECTOR 

PROIECT 

TIPUL 

GRANTULUI 

AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 
VALOARE PERIOADA 

1 

SUPORT PENTRU 

ELEVII DIN MEDII 

DEFAVORIZATE ÎN 

VEDEREA 

FACILITĂRII 

ACCESULUI LA 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

SUPERIOR 

AGRICOL ȘI 

MEDICINĂ 

VETERINARĂ 

IMBREA 

FLORIN 

FDI MEN/CNFIS 
152.000 LEI 2018 

2 

SERVICII DE 

CONSULTANTA 

TOPOGRAFICA SI 

PRATOLOGICA 

PENTRU 

REALIZAREA 

AMENAJAMENTUL

UI PASTORAL UAT 

NAIDAS 

SAMFIRA 

IONEL 

CONSULTANTA UAT NAIDAS 30.000 LEI 2018 

3 

CONSULTANTA 

PENTRU 

REALIZAREA 

INCHIRIERII 

SUPRAFETELOR 

DE PAJISTI UAT 

GAVOJDIA 

SAMFIRA 

IONEL 

CONSULTANTA UAT GAVOJDIA 8.190 LEI 2017 - 2018 

4 

SERVICII DE 

CONSULTANTA 

PENTRU 

INCHIRIEREA 

PAJISTILOR UAT 

SATCHINEZ 

SAMFIRA 

IONEL 

CONSULTANTA UAT SATCHINEZ 14.000 LEI 2018 

5 

SERVICII DE 

CONSULTANTA 

PENTRU 

INCHIRIEREA 

PAJISTILOR UAT 

TEREMIA MARE 

SAMFIRA 

IONEL 

CONSULTANTA UAT TEREMIA 11.221 LEI 2018 

6 

CONSULTANTA IN 

VEDEREA 

INTOCMIRII 

AMENAJAMENTUL

UI PASTORAL AL 

COMUNEI 

SARAVALE 

SĂRĂȚEANU 

VERONICA 

CONSULTANTA 
PRIMARIA 

SARAVALE 
17.298 LEI 2017 - 2018 

7 
AMENAJAMENT 

PASTORAL 

DURAU 

CARMEN 

CONSULTANTA 

PRIMARIE 

RACOVITA, 

JUDETUL TIMIS 

17.000 LEI 2018 - 2019 

8 

CONSULTANTA 

AMENAJAMENT 

PASTORAL 

PENTRU PAJISTILE 

DIN COMUNA 

COJOCARU 

LUMINITA 

CONSULTANTA 
PRIMARIA 

COMUNEI 

GORUIA, JUDETUL 

49.450 LEI 2016 - 2018 
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GORUIA, JUDETUL 

CARAS SEVERIN 
CARAS - SEVERIN 

9 

CONSULTANTA 

AMENAJAMENT 

PASTORAL 

PENTRU PAJISTILE 

DIN UAT ORAVITA 

COJOCARU 

LUMINITA 

CONSULTANTA 

PRIMARIA 

ORASULUI 

ORAVITA, 

JUDETUL CARAS - 

SEVERIN 

59.627 LEI 2017 - 2018 

10 

CONSULTANTA 

AMENAJAMENT 

PASTORAL 

PENTRU PAJISTILE 

DIN COMUNA 

CICLOVA 

ROMANA, 

JUDETUL CARAS 

SEVERIN 

COJOCARU 

LUMINITA 

CONSULTANTA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

CICLOVA 

ROMANA, 

JUDETUL CARAS - 

SEVERIN 

65.000 LEI 2016 - 2018 

11 

PRIORITATI 

POLITICE DE 

CONTROL LA 

POLUARII 

ATMOSFERICE 

ADINA 

HORABLAGA 
CERCETARE POCA 128.000 LEI 2018-2019 

12 

CERCETARI 

ASUPRA 

CALITATII 

NOMOLULUI 

PENTRU 

VALORIFICAREA 

IN AGRICULTURA 

ADINA 

HORABLAGA 

CERCETARE AQUATIM 
69.500 LEI 2018 

13 

GESTIONAREA IN 

CONDITII DE 

PROTECTIE A 

MEDIULUI A 

DEJECTILOR 

PRODUSE DE 

FERMELE 

SMITFIELD 

ROMANIA SI 

IMPACTUL 

POTENTIAL AL 

ACESTORA 

ASUPRA 

TERENURILOR DIN 

ZONA ARILOR 

NATURALE 

PROTEJATE 

RADU 

BERTICI 

CONSULTANȚĂ SMITHFIELD 30.000 LEI 2018 

14 

DIGITIZAREA 

OBIECTIVULUI DE 

PATRIMONIU 

MUZEUL 

MINERITULUI 

PRIN SCANARE 3D 

DRAGOMIR 

LUCIAN 

CONTRACT DE 

CERCETARE 

PRIMARIA 

MUNICIPIULUI 

PETROSANI 

11.500 EURO 2017 - 2018 

15 

SISTEM INTEGRAT 

PENTRU 

ACHIZITIA SI 

PRELUCRAEA DE 

IMAGINI 

OBTINUTE DIN 

AER TIP ARIPA 

ZBURATOARE 

DRAGOMIR 

LUCIAN 

CERCETARE 

UNIVERSITATEA 

DUNAREA DE JOS 

GALATI 

75.000 LEI 
2017 - 2018 

16 
AMENAJAMENT 

PASTORAL RECAS 

BÂRLIBA 

COSTEL 

CONSULTANTA PRIMARIA RECAS 18.000 LEI 
2018 - 2019 
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17 

PRACTICA O 

CARIERA DE 

SUCCES IN 

DOMENIUL 

TEHNIC SI IN CEL 

AGRICOL 

SMULEAC 

LAURA 

POCU MFE 
198.474 LEI 2018-2020 

18 

TESTAREA 

EFECTULUI UNOR 

FERTILIZANTI 

FOLIARI 

CRISTA 

FLORIN 

CERCETARE 
SC.KEMCRISTAL 

SRL 
10.560 EURO 2018-2019 

19 ANALIZE SOL ALINA LATO 
CONSULTANTA 

TIMAC AGRO 

ROAMANIA 
12.000 EURO 2016-2018 

20 

ANALIZE SOL 

PENTRU 3754 HA SI 

ELABORAREA 

PLANURILOR DE 

FERTILIZARE 

IAROSLAV 

LATO 

CONSULTANTA 
S.C. MAXAGRO 

SRL 
10.000 EURO 2016-2019 

21 

EFECTUL 

CARBONATULUI 

DE CALCIU 

ASUPRA 

PROPRIETATILOR 

FIZICE SI CHIMICE 

ALE SOLULUI 

IAROSLAV 

LATO 

CONSULTANTA SOILPLUS SRL 5.000 EURO 2017-2020 

22 

PROGRAM DE 

CONSULTANȚĂ 

(REALIZAREA 

UNUI PLAN DE 

MANAGEMENT AL 

NUTRIENȚILOR) 

PENTRU 

CULTURILE DE 

CEREALE, 

LEGUMINOASE ȘI 

PLANTE TEHNICE 

NITA LUCIAN 
CONSULTANTA 

SC VAAM 

TECHNOLOGY 
2.800 EURO 

2017-2018 

23 

ASIGURAREA 

EXCELENTEI IN 

ACTIVITATEA DE 

CERCETARE DIN 

CADRUL 

USAMVBT 

ISIDORA 

RADULOV 

PROIECTE DE 

FINANTARE A 

EXCELENTEI IN 

CDI 

MCI 214.284 LEI 2018 

24 

ASIGURAREA 

CERCETARII DE 

EXCELENTA IN 

CADRUL 

PLATFORMEI DE 

CERCETARE 

INTERDISCIPLINA

RA A USAMVBT 

ISIDORA 

RADULOV 

FDI MEN/CNFIS 275.000 LEI 2018 

25 

DEZVOLTAREA 

ABILITĂȚILOR 

PRACTICE PRIN 

AGRO&TEHNIC 

INTERNSHIP 

BĂNĂȚEAN 

DUNEA IOAN 

POCU MFE 
198.474 LEI 2018-2020 

26 

SUPORT PENTRU 

STUDENTII 

FACULTATII DE 

AGRICULTURA IN 

VEDEREA 

ASIGURARII 

REUSITEI 

TULBURE 

CRISTINA 
ROSE 

MEN, UNITATEA 

DE MANAGEMENT 

AL PROIECTELOR 

CU FINANTARE 

EXTERNA 

482180 LEI/ 

106.094,88 

EURO 

2017-2020 
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ACADEMICE, PRIN 

PROGRAME 

INTEGRATE 

DESTINATE 

REDUCERII 

ABANDONULUI 

UNIVERSITAR IN 

PRIMUL AN DE 

STUDIU 

27 

VESTART – ARTA 

ANTREPRENORIAT

ULUI 

POPESCU 

COSMIN 
POCU MFE   

 

 

2. Lucrări științifice 

Rezultatele cercetării științifice din cadrul Facultății de Agricultură au fost valorificate în 

anul 2018 în 231 lucrări științifice. Dintre acestea 17 sunt lucrări publicate în reviste cotate 

Clarivate Analitycs Web of Science cu factor de impact (3 în zona galbenă),  81 sunt lucrari ISI 

Proceeding și ISI fără factor de impact,  2 rezumate ISI cu factor de impact, 111 sunt lucrări 

științifice aparute în reviste indexate in baze de date internationale (BDI), 8 lucrări în reviste 

internaționale, iar 12 sunt publicate în volume naționale neindexate.  

 

3. Centre/Laboratoare de cercetare 

În cadrul Facultății de Agricultură, în anul 2018, cercetarea s-a desfășurat în cadrul a 

celor două centre de cercetare: 

1. Centru de cercetare Agricultură durabilă 

2. Centru de cercetare Bioresurse, mediu și date geospațiale 

 

Pe Platforma infrastructurii naționale de cercetare ERRIS (https://erris.gov.ro/),  a cărui 

principal scop este creșterea ratei de utilizare a infrastructurii de cercetare prin promovarea lor în 

țară, cât și la nivel global, Facultatea de Agricultură are înscrise șase laboratoare de cercetare: 

- Laboratorul de cercetare: Testarea calităţii seminţelor şi a materialului vegetal  

- Laboratorul de cercetare: Geomatică 

- Laboratorul de cercetare: Monitorizarea Ambrosiei artemisiifolia 

- Laboratorul de cercetare: Hidrobiologie 

- Laboratorul de cercetare: Diagnoză şi expertizare fitosanitară 

- Laboratorul de cercetare: Analize fizico-chimice ”OSPA – USAMVBT” 

Laboratorul de analize fizico-chimice USAMVBT – OSPA din cadrul Facultății de 

Agricultură este acreditat RENAR în conformitate cu SR ISO EN 17025: 2005, fiind singurul 

laborator specializat în analize de sol și îngrășăminte acreditat din partea de vest a țării. 

https://erris.gov.ro/
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4. Manifestări științifice 

În cadrul Facultății de Agricultură au fost organizate, în anul anul 2018, următoarele 

manifestări științifice:  

Nr. 

crt. 

Data desfășurării Tipul activității Locul desfășurării 

1. 07.03.2018 Programul de internship ”Seamănă-ți succesul! Acum!” 

organizat cu compania Monsanto 

USAMVB Timisoara  

2. 12.03.2018 Workshop ”PI DAY” USAMVB Timisoara  

3. 27.03.2018 ”Inovații in agricultură – utilizarea 

microorganismelor benefice în agricultură, 

producții integrate și biologice” 

USAMVB Timisoara  

3 03.04.2018 Workshop ”Pământul, Renașterea, Învierea” USAMVB Timisoara 

4. 24.04.2018 Workshop ”Prelucrarea datelor statistice în științele 

educației” 

USAMVB Timisoara  

5. 17.05.2018 Workshop ”De la PĂMÂNT la …SĂNĂTATE! 

Repere importante implicate în finalitatea cultivării 

plantelor” 

USAMVB Timisoara 

6. 21.05.2018 Workshop ”Smart Agriculture” USAMVB Timisoara 

7. 21.05.2018 Workshop ”Expertizare fitosanitară în contextul 

unei agriculturi de precizie si eficiente” 

USAMVB Timisoara 

8. 22.05.2018 Workshop ”Stadiul actual al implementării 

legislației privind protecția apelor împotriva 

poluării cauzate de nitrați din surse agricole” 

USAMVB Timisoara  

9. 22.05.2018 Workshop ”Formarea competențelor didactice ale 

viitorilor profesori prin transpunerea în practica 

pedagogică a noțiunilor teoretice de 

psihopedagogie” 

USAMVB Timisoara 

10. 23.05.2018 Workshop ”Stadiul actual al inventarierii 

biodiversității la nivel de specie în Banat” 

USAMVB Timisoara 

11. 23.05.2018 Workshop ”Impactul legislației actuale asupra 

pajiștilor din România 

USAMVB Timisoara  

12. 23.05.2018 Workshop ”Bolile secolului și alimentația” USAMVB Timisoara 

13. 24 -25.05.2018 Conferința internatională Life Sciences, secțiunea 

”Trends in European Agriculture Development” – a 

12-a Editie  

USAMVB Timisoara  

14. 15.06.2018 Concurs internațional studențesc în domeniul 

biologiei și al Științelor agricole 

USAMVB Timisoara 

15. 26.10.2018 Concurs internațional studențesc în domeniul 

științelor inginerești 

USAMVB Timisoara  

16. 19.11.2018 Workshop ”Latura practică a comunicării în 

agricultură” 

USAMVB Timisoara 

17. 22.11.2018 GISDay USAMVB Timisoara 

18. 23 - 24.11.2018 Simpozion international ”Young People and 

Agriculture Research” - a 14-a Editie 

USAMVB Timisoara 

19. 26.11.2018 Workshop ”Solul-materia vie” USAMVB Timisoara 
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5. Publicații științifice 

Toate lucrările prezentate în cadrul celor două simpozioane au fost publicate în Research 

Journal of Agricultural Research, vol. 50 , numerele 1,2,3 și 4 (ISSN 2066-1843), revistă cotată 

în baze de date internaționale: CABI (http://www.cabdirect.org/search.html), EBSCO 

(https://www.ebsco.com). 

 

2g). Analiza Raportului CEAC-F 

Raportul CEAC pe Facultatea de Agricultură a scos in evidență următoarele: 

1. Facultatea de Agricultură este organizată în patru departamente cu număr aproximativ egal de 

posturi:  

I. Tehnologii agricole – director de departament Prof.dr. Georgeta Pop 

II. Dezvoltare durabilă și Ingineria mediului – director de departament Şef lucr. dr. Adina 

Horalaga 

III. Științele solului – director de departament Prof. dr. Lucian Niță 

IV. Biologie – director de departament Prof. dr. Gicu-Gabriel Arsene  

 

2. Consiliul Facultății de Agricultură cuprinde 21 cadre didactice și 8 studenți. Facultatea noastră 

are 6 reprezentanți în Senatul Universității. 

 

3. Pe parcursul  anului 2018 a fost restabilită componența următoarelor comisii: Comisia pentru 

Strategie, Reformă și resurse umane; Comisia pentru inițierea, evaluarea și monitorizarea 

periodică a programelor de studii; Comisia de Cercetare Ştiinţifică; Comisia pentru probleme 

studenţeşti; Comisia pentru resurse financiare, materiale și patrimoniu; Comisia de Etica; 

Comisia de consiliere și orientare în carieră a studenților. În toate aceste comisii sunt cuprinși și 

reprezentanți ai studenților.  

 

 

 

 

I. Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

Activitatea Comisiei, în anul 2018 a presupus: 

- distribuirea regulamentelor în curs de revizuire, în departamente, în vederea consultării și 

formulării de propuneri de îmbunătățire; 

- centralizarea observaţiilor şi a propunerilor de îmbunătăţire primite și transmiterea către 

CEAC-U; 

-  implementarea regulamentelor revizuite, la nivel de departamente și facultate; 

- pregătirea documentației pentru auditări; 

- administrarea procesului de evaluare a cadrelor didactice; 

http://www.cabdirect.org/search.html
https://www.ebsco.com/
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- prelucrarea datelor și predarea rapoartelor, la finalizarea procesului de evaluare a cadrelor 

didactice; 

- arhivarea documentelor rezultate în urma evaluării; 

- transmiterea rezultatelor finale către SMC. 

În cadrul ședinţelor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii au fost prezentate și analizate 

următoarele regulamente: 

REGULAMENTE REVIZUITE IN ANUL 2018 

Nr. 

Crt. 
Denumirea documentului Codificare 

Ed./ 

Rev. 

Data 

aprobarii 

1. 
Regulament de funcționare al Departamentului de 

Pregătire al Personalului Didactic (DPPD)  

USAMVBT - 

PG 001 R007 
1/4 11.06.2018 

2. 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor (licență și master) 

în Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timișoara pentru anul universitar 2017/2018  

USAMVBT - 

PG 001 R038 
2/0 16.02.2018 

3. 

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice 

și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai 

I al României” din Timișoara 

 

USAMVBT- 

PG 001-R039 

 

  

2/3 29.11.2018 

4. 

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent 

universitar și asistent de cercetare pe perioadă 

determinată  

USAMVBT - 

PG 001-R061 
1/4 29.11.2018 

5. 

Metodologia proprie de organizare a programelor de 

formare psihopedagogică în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică
 

USAMVBT - 

PG001-R062 
1/2 11.06.2018 

6. 

Regulament privind organizarea și desfășurarea 

procesului de obținere a atestatului de abilitare în 

cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

USAMVBT - 

PG001-R076 
1/2 27.02.2018 

7. Cerere-tip pentru susținerea tezei de abilitare 

USAMVBT - 

PG001 – 

R076_01 

1/0 19.03.2018 

8. 

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de 

abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia 

Ingineria Resurselor Vegetale și Animale)  

USAMVBT - 

PG001–

R076_02 

1/0 19.03.2018 

9. 

Structura activității candidatului care participă la 

susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de 

abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și 

Animale) 

USAMVBT - 

PG001 – 

R076_03 

1/0 19.03.2018 

10. 

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de 

abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia 

Medicină Veterinară) 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_04  

1/0 19.03.2018 

11. 

Structura activității candidatului care participă la 

susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de 

abilitare (Comisia Medicină Veterinară) 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_05 

1/0 19.03.2018 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R007.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R007.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R039.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R061.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R061.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R061.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R062.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_01.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_02.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_03.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_04.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_05.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_05.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_05.docx
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12. Declarație 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_06  

1/0 19.03.2018 

13. Raportul de evaluare al Comisiei de Abilitare 

USAMVBT - 

PG 001 

R076_07  

1/0 19.03.2018 

14. 

Regulament privind elaborarea statelor de funcții în 

cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001-R086 
1/0 06.07.2018 

15. 

Regulament privind protecția datelor cu caracter 

personal în cadrul Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001-R087 
1/0 06.07.2018 

16. 

Regulament pentru premierea rezultatelor activității 

de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic 

în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001-R088 
1/0 06.07.2018 

17. 

Regulament de desfășurare a programului 

„Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” 

(VADA) în cadrul Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001-R089 
1/0 25.07.2018 

18. 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

examenului de promovare în cariera didactică în 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

USAMVBT - 

PG 001 R090 
1/0 17.12.2018 

Regulamentele au fost distribuite și în departamente spre consultare și formulare de  propuneri de 

îmbunătăţire, prin intermediul RAC-D. Propunerile de îmbunătăţire au fost centralizate de RAC-F și 

transmise către CEAC-U. 

 

II. Evaluări externe și interne 

Auditul extern SRAC 

Sistemul de management al calității implementat și certificat în conformitate cu standardul SR 

EN ISO 9001:2015 a fost evaluat în perioada 26-27.06.2018, în cadrul unui audit de recertificare din 

partea certificatorului, Societatea Română pentru Asigurarea Calității.   

Obiectivele auditului au fost: 

- evaluarea eficacității sistemului de management în totalitatea sa, ţinând cont de modificările 

interne şi externe şi relevanţa şi aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării; 

- evaluarea modului în care angajamentul managementului a asigurat menținerea eficacității și 

îmbunătățirea sistemului de management respectiv în scopul creșterii performanței generale; 

- evaluarea eficacității sistemului de management privind îndeplinirea obiectivelor organizației 

şi ale rezultatelor intenţionate ale sistemului de management respectiv. 

În urma auditului nu s-au constat neconformități fiind identificate 2 domenii de îmbunătățire. 

Echipa de audit a propus reînnoirea certificatului de conformitate cu  SR EN ISO 9001:2015 pentru 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_07.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/FR076_07.docx
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R086.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R087.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R088.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R090.pdf
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activități de  învățământ superior-nivel licență, masterat și doctorat, cercetare și consultanță în domeniile 

fundamentale Știinte agricole și silvice, Știinte ale naturii, Știinte inginerești, Medicină veterinară și 

Management în agricultură, care a fost eliberat în data de 03.07.2018 valabil până la 21.06.2021 cu 

condiția vizării anuale. 

Auditul intern s-a realizat pe baza Programului de Audituri Interne pentru anul 2018 Cod 

USAMVBT-FPG-003-10, elaborat de Compartimentul de audit intern, în data de 12.06.2018. Echipa de 

audit a fost constituită din următorii auditori: Conf. dr. ing. Camelia Tulcan, Ș.l. dr. Alina Ghișe, Ș.l. dr. 

Adriana Morariu.  

Raportul comisiei de audit, nr. 1/26.06.2018 cod USAMVBT-PG-003-05, arată că entitatea 

organizatorică auditată, Facultatea de Agricultură îndeplinește cerinţele raportate la criteriile de audit, cu 

unele aspecte care au fost identificate ca posibil de îmbunătățit.  

Cerințele privind modul de elaborare și ținere sub control a documentelor sunt în principal atinse, 

documentația fiind bine structurată, clară, concisă, conform cerințelor.  

Raportat la criteriul de audit USAMVBT - PG 001 R049 Regulament privind organizarea, 

desfășurarea și recunoașterea periodelor de studii efectuate în străinătate în cadrul programului 

Erasmus+, s-au identificat propuneri de îmbunătățire, referitoare la eliminarea unor documente necesare 

la admiterea studenților și cadrelor didactice, în cadrul programului și la introducerea prezentării unui 

tutorial la întoarcerea în universitate, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice.   

Raportat la criteriul de audit USAMVBT- PG 001 R075 Regulament privind organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat în USAMVBT, s-a identificat o propunere de îmbunătățire 

referitoare la elaborarea unei proceduri care să asigure trasabilitatea datelor primare ale cercetăriilor 

doctoranzilor, la lucrările științifice publicate de aceștia. 

S-a menținut propunerea de îmbunătățire identificată la auditurile anterioare, de actualizare a 

cunoștințelor cadrelor didactice ale facultății referitoare la prevederile documentelor interne în vigoare. 

 

III. Monitorizarea programelor de studii 

În cadrul Facultăţii de Agricultură a avut loc monitorizarea anuală a programelor de studii. Responsabili 

cu iniţierea monitorizării programelor de studii sunt coordonatorii de program.  

Luând în considerare actualizările legislative, prevederile Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodica a programelor de studii - cod USAMVBT – PG 001- R015 

(http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf) strategia facultăţii, raportul anual al 

RAC-F, rezultatele auditurilor interne şi ale altor evaluări naţionale şi internaţionale, analiza activităţii 

didactice a studenţilor, a ratei de abandon şi a gradului de angajabilitate al absolvenţilor, coordonatorii de 

program, împreună cu comisia didactică a Facultăţii de Agricultură, au elaborat  Raportul de monitorizare 

a programelor de studii la nivel de Facultate. Acest raport a fost analizat în cadrul Consiliului Facultăţii 

de Agricultură, care a hotărât iniţierea revizuirii programelor de studii.  

În urma iniţierii revizuirii, coordonatorii au elaborat documentele de gestionare a programelor de studii, 

au operat modificări în planurile de învăţământ şi au dispus întocmirea fişelor disciplinelor. Aceste 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf
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documente au fost analizate în cadrul departamentului de care aparţine fiecare program de studii, iar apoi 

au fost transmise către Decan, care le-a prezentat în cadrul Consiliului Facultăţii.  

Consiliul Facultăţii a avizat documentele de gestionare a programelor de studii, care au fost transmise 

spre avizare Consiliului de Administraţie. În urma avizului favorabil acordat de către Consiliul de 

Administraţie, planurile de învăţământ revizuite au fost discutate şi aprobate în cadrul Senatului 

universitar. După avizare şi aprobare, planurile de învăţământ au fost puse în aplicare începând cu anul 

universitar 2018/2019. 

 

IV. Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic 

Evaluarea calităţii personalului didactic al Facultății de Agricultură,  s-a realizat conform Regulamentului 

privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1 / 

24.04.2015 (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf).  

Evaluarea cadrelor didactice a cuprins: evaluarea de către studenţi, autoevaluarea, evaluarea colegială și 

evaluarea de către directorul de departament. Autoevaluarea, evaluarea colegială și evaluarea directorului 

de departament s-au desfășurat respectând Instrucțiunea privind desfășurarea procesului de evaluare a 

cadrelor didactice, nr. 7660/20.11.2018, aprobată în ședința C.A. în 27.11.2018. 

Procesul de evaluare a cadrelor didactice pentru activităţile din anul 2018, s-a organizat după următorul 

calendar: 

Perioada de evaluare / 

termen de completare și 

predare 

Activitatea Observaţii 

 

Mai 2018 - Iunie 2018 Evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi  

sesiunea I 

Decembrie 2018 - Ianuarie 

2019 

Evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi 

sesiunea a II-a 

termen de completare pe 

platformă: 18.01.2019 

Autoevaluarea cadrelor 

didactice 

s-a realizat pe Platforma 

informatică de management 

universitar 

(https://intranet.usab-tm.ro/) 

20.02.2019-27.02.2019 Evaluarea colegială - 

28.02.2019-05.03.2019 Evaluarea de către directorul de 

departament 

conform Tabelului de conversie 

a punctajelor obținute la 

autoevaluare, nr. 

1603/05.03.2019 

termen de predare către 

SMC: 08.03.2019 

Prelucrarea datelor rezultate în 

urma evaluării cadrelor 

didactice 

RAC-D 

RAC-F 

termen de predare Decan: 

15.03.2019 

Elaborarea Raportului anual  al 

CEAC -F, pe anul 2018 

RAC - F 

 

Personalul didactic al Facultății este reprezentat de 77 de cadre titulare, dintre care 19 ocupă 

postul de Profesor, 16 ocupă postul de Conferenţiar, 35 ocupă postul de Şef de lucrări (Lector) şi 7 ocupă 

postul de Asistent. În anul 2018, au fost evaluate de către studenți și colegial (dacă activitățile didactice 

ale acestora s-au desfășurat în cadrul facultății și a existat interacțiune colegială) și 5 cadre didactice 

asociate. 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf
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Analiza statistică a rezultatelor evaluării cadrelor didactice, pe anul 2018, este prezentată în cele 

ce urmează, păstrând ordinea capitolelor din Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii 

personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - 

cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1. 

 

Autoevaluarea cadrelor didactice  

 

Autoevaluarea cadrelor didactice din Facultatea de Agricultură, pe anul 2018, s-a realizat pe 

platforma informatică de management a universității (https://intranet.usab-tm.ro/), conform specificațiilor 

cuprinse în Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice (cod USAMVBT - PG001-FR022-

01, ediția 2 / revizia 0).  

Media pe facultate  a fost 159.372, punctajul minim fiind 8.70, iar punctajul maxim, 506.71. 

Rezultatele procesului de autoevaluare sunt prezentate în tabelele 1-2, respectiv figurile 1-2, pe 

departamente și grade didactice. În figurile 3-4 sunt prezentate ponderile valorilor medii, ale fiecărui 

criteriu din total, respectiv diagrama boxplot aferentă punctajelor criteriilor din fișa de autoevaluare. 

 

Tabelul 1 

 Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe departamente şi facultate - 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea de  

Agricultură 

Media 167.02 158.572 187.656 127.601 159.372 
Minim 21.67 38.35 8.70 15.50 8.70 
Maxim 506.71 385.90 439.45 264.65 506.71 

 

 
Figura 1.  

Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe departamente și facultate - 2018 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.usab-tm.ro/
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Tabelul 2 

Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe grade didactice - 2018 
Grad didactic Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 240.405 168.508 125.98 82.752 
Minim 60.91    73.96 15.50 8.70 
Maxim 506.71 437.23 385.90 141.64 

 

 

 
Figura 2.  

Rezultatele Autoevaluării cadrelor didactice, pe grade didactice - 2018 
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Figura 3. 

Ponderea criteriilor (valori medii / procent) din fişa de autoevaluare 
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Grad didactic
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Figura 4. 

Diagrama boxplot aferentă punctajelor criteriilor din fişa de autoevaluare 

 

În urma centralizării și prelucrării datelor, se mențin propunerile de îmbunătăţire a rezultatelor 

autoevaluării cadrelor didactice, din anii anteriori: 

- elaborarea de materiale didactice noi și revizuirea celor existente; 

- creșterea activităţii de cercetare ştiinţifică prin: publicarea rezultatelor cercetării în reviste 

cotate ISI, creșterea valorii Indicelui Hirsch, urmărirea criteriilor CNATDCU, în vederea 

îndeplinirii, conform domeniului de studiu raportat,  participarea la competiţii în vederea 

atragerii de granturi de cercetare, dezvoltarea cercetării interdisciplinare, dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare internaţională etc; 

- identificarea și valorificarea laturii personale în care fiecare cadru didactic poate performa. 

 

Evaluarea colegială 

 

 Evaluarea colegială s-a realizat conform prevederilor Regulamentului privind evaluarea 

periodică a calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / revizia 1. S-au respectat precizările cu 

privire la selectarea membrilor comisiei, evitându-se evaluarea reciprocă în cadrul aceleiași sesiuni și 

suprapunerea cu evaluarea anterioară. Cadrele didactice cu activități la mai multe facultăți, au fost 

evaluate și de colegi din aceste facultăți.  

Media pe facultate a fost 4.954, punctajul minim fiind 4.567, iar punctajul maxim, 5. În tabelele 

3-4 și figurile 5-6, sunt prezentate rezultatele evaluării colegiale, pe departamente și grade didactice. 
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Tabelul 3 

Rezultatele Evaluării colegiale, pe departamente şi facultate - 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria 

mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea 

de  

Agricultură 

Media 5 4.932 4.907 4.971 4.954 
Minim - 4.67 4.567 4.6 4.567 
Maxim 5 5 5 5 5 

 

 
Figura 5.  

Rezultatele Evaluării colegiale, pe departamente și facultate 

 

 

Tabelul 4 

Rezultatele Evaluării colegiale, pe grade didactice - 2018 
Grad didactic Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 4.98 4.97 4.791 4.204 
Minim 4.87 4.733 4.6 4.567 
Maxim 5 5 5 5 

 
Figura 6. 

 Rezultatele Evaluării colegiale, pe grade didactice 
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Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi s-a realizat în două sesiuni, conform Calendarului 

sesiunii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți (cod USAMVBT - PG001-FR022-07), cu 

respectarea prevederilor Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 

- R022, ediția 1 / revizia 1.  

Media pe facultate a fost 4.878, punctajul minim fiind 4.24, iar punctajul maxim, 5. În tabelele 5-

6 și figurile 7-8 sunt prezentate rezultatele acestei evaluări, pe departamente și grade didactice. 

 

Tabelul 5 

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe departamente şi facultate - 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria 

mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea 

de 

Agricultură 

Media 4.926 4.85 4.87 4.869 4.878 
Minim 4.49 4.57 4.53 4.24 4.24 
Maxim 5 5 5 5 5 

 

 

 
Figura 7. 

  Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe departamente și facultate 

 

 

Tabelul 6 

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe grade didactice - 2018 
Grad 

didactic 

Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 4.904 4.896 4.838 4.958 
Minim 4.49 4.46 4.24 4.85 
Maxim 5 5 5 5 
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Figura 8. 

 Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către studenţi, pe grade didactice 

 

Propuneri de îmbunătățire a activităților didactice și alte aprecieri, formulate în urma prelucrării 

datelor rezultate de  la evaluarea cadrelor didactice de către studenți și din discuțiile avute cu 

reprezentanții studenților: utilizarea unor metode de predare cât mai atractive; implicarea studenților la 

ore și încurajarea interacțiunii student-profesor; renunțarea la teoretizarea l.p. și la referate, aspect 

consemnat și în anii anteriori, în rapoartele comisiei; creșterea numărului de activități desfășurate pe 

teren. Din discuțiile purtate, am remarcat aprecierea deosebită pe care studenții o resimt față de cadrele 

didactice foarte bine pregătite profesional, cu care interacționează pozitiv, care îi încurajează să participe 

la ore, care sunt deschise și disponibile pentru consultații. Este apreciată de asemenea, inițiativa unor 

profesori, de acordare de bonificații la nota finală, pentru interacțiune și prezența la cursuri. În ceea ce 

privește conținutul disciplinelor și modul de predare, studenții consideră că volumul de informație este 

mare, raportat la numărul de ore, iar ei întâmpină dificultăți în procesul de învățare pentru că nu știu să își 

selecteze informația și să identifice ce este esențial (n.n. nu știu să învețe).  

 

Evaluarea de către directorul de departament 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament s-a realizat respectând prevederile 

Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic al Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - cod USAMVBT PG 001 - R022, ediția 1 / 

revizia 1. Punctajele din fișa de autoevaluare au fost echivalate conform tabelului de conversie nr. 

1603/05.03.2019, aprobat în ședința C.A. din data de 06.03.2019.  

Media pe facultate a fost 4.31, punctajul minim fiind 2.5, iar punctajul maxim, 5. În tabelele 7-8 și 

figurile 9-10 sunt prezentate rezultatele evaluări cadrelor didactice de către directorul de departament, pe 

departamente și grade didactice. În figura 11 este prezentată distribuția procentuală a calificativelor 

obținute de cadrele didactice la evaluarea de către directorul de departament. Figura 12 reprezintă 

diagrama boxplot aferentă punctajelor obținute de cadrele didactice la evaluarea colegială, la evaluarea de 

către studenți, respectiv la evaluarea de către directorul de departament. 
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Tabelul 7 

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament, pe departamente şi facultate 

- 2018 
Depart. 

 

 

      

Departamentul 

I 

Tehnologii 

agricole 

Departamentul 

II 

Dezvoltare 

durabilă şi 

ingineria 

mediului 

Departamentul 

III 

Ştiinţele solului 

Departamentul 

IV 

Biologie și 

Protecția 

plantelor 

Facultatea 

de 

Agricultură 

Media 4.217 4.236 4.495 4.312 4.31 
Minim 2.5 2.93 3.5 3.17 2.5 
Maxim 5 4.98 5 5 5 

 

 
Figura 9.   

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament, pe departamente 

 

Tabelul 8 

Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament, pe grade didactice - 2018 
Grad 

didactic 

Profesor Conferenţiar Lector 

(Şef lucrări) 

Asistent 

Media 4.296 4.321 4.299 4.377 
Minim 3.16 3.77 2.5 3.5 
Maxim 5 5 4.98 5 
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Figura 10. 

 Rezultatele Evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament, pe grade didactice 
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Figura 11. 

Distribuția procentuală a calificativelor  

obținute de cadrele didactice la evaluarea de către directorul de departament 
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Figura 12. 

Diagrama boxplot aferentă punctajelor obținute de cadrele didactice la evaluarea colegială, la evaluarea 

de către studenți, respectiv la evaluarea de către directorul de departament 

 

 

Per ansamblu, procesul de evaluare a activității cadrelor didactice din Facultatea de Agricultură, 

pe anul 2018, s-a desfășurat corespunzător, respectând regulamentele în vigoare și prevederile CEAC-U. 

Nu s-au înregistrat deficiențe.  
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3)      Date de ieşire:  

Program de îmbunătăţire: 

Nr. 

crt. 
OBIECTIV 

Descrierea 

aspectului care 

trebuie imbunatatit 

Actiunea 
 

RESPONSABIL 
RESURSE TERMEN 

Responsabil 

verificare 
Indicator 

1. 

Îmbunătățirea comunicării 

între cadrele didactice si 

conducerea facultății 

Disponibilitatea 

conducerii pentru 

dialog cu 

personalul 

Participarea 

decan/prodecani 

la sedintele de 

departament 

 

Decan/Prodecani 
- 

Dec. 

2018 

Prof.dr. Florin 

IMBREA 
 

2 

Optimizarea comunicării în 

plan profesional într-o limbă 

de circulație internațională 

Creșterea 

numarului de cadre 

didactice pot 

comunica într-o 

limba de circulație 

internațională 

Organizarea de 

cursuri de limbi 

straine 

Prodecan 

responsabil cu 

activitatea 

didactică 

Profesori 

de limbi 

straine din 

cadrul 

facultatii 

Dec. 

2018 

Prof.dr. Florin 

IMBREA 

Numar cadre 

didactice care pot 

comunica in limbi 

de circulatie 

internationala 

3 

Perfecționarea pregatirii în 

plan profesional prin 

participarea la diferite 

evenimente și cursuri 

postuniversitare 

Creșterea 

numarului de 

participări la 

cursuri de 

perfecționare 

conferințe 

Facilitarea 

participării la 

cursuri de 

perfecționare și 

conferințe 

Prodecan 

responsabil cu 

activitatea 

didactică 

 
Dec. 

2018 

SL.dr. 

Laura 

SMULEAC 

Număr de 

participări la 

cursuri de 

perfecționare, 

conferințe 

4 
Îmbunătățirea activității de 

extensie universitară 

Crearea de 

parteneriate, 

creșterea 

numărului de 

participări la 

diverse evenimente 

Promovarea 

imaginii 

facultății 

(evidențierea 

competențelor, a 

rezultatelor 

cercetărilor) 

Prodecan 

responsabil cu 

activitatea de 

cercetare 

Specialisti 

in 

domeniile 

prioritare 

mediului 

de afaceri 

Dec. 

2018 

Prof.dr. Florin 

IMBREA 

Număr de 

parteneriate 

încheiate 

5 

Perfecționarea cadrelor 

didactice prin participarea la 

seminarii pe probleme psiho-

pedagogice pentru 

optimizarea comunicării și 

transmiterii informației către 

student 

Participarea 

cadrelor didactice 

la seminarii psiho-

pedagogice 

Organizarea de 

seminarii psiho-

pedagogice 

Prodecan 

responsabil cu 

activitatea 

didactică 

Profesori 

de psiho-

pedagogie

din cadrul 

facultății 

Dec. 

2018 

Prof.dr. Florin 

IMBREA 

Număr de cadre 

didactice care 

participă la 

seminarii pe teme 

psiho-pedagogice 

                                               Decan, 

Prof. dr. Florinel IMBREA
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