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 EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDII DE LICENŢĂ “EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI 
INSTALAŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ” 

 
 

1. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PROGRAMULUI DE STUDII, 
MISIUNE, OBIECTIVE, OPORTUNITATEA ŞI SPECIFICITATEA ACESTUIA 

 
1.1.Documente de înfiinţare şi funcţionare - autorizaţia de funcţionare 

Anul de naştere a învăţământului universitar agricol ieşean este considerat a fi 1912, când, prin 
Legea Învăţământului Superior publicată în M.O./27 martie, se stabileşte înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe 
Agricole, la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. Anul 1948, prin Decretul din 3 august şi Decizia 
Ministerului Învăţământului 26237/24 octombrie, deschide reorganizarea învăţământului universitar 
românesc, a celui agronomic sub forma unor Institute Agronomice în Capitală şi în marile oraşe ale ţării. 
La Iaşi se înfiinţează Institutul Agronomic, cu Facultatea de Agrotehnică. Din anul 1990, vechiul Institut 
Agronomic funcţionează sub denumirea de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
(USAMV) "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină 
Veterinară şi Zootehnie.  

În prezent domeniul de licenţă Agronomie (cod DL 10) este reprezentat prin două specializări: 
Agricultură (cod S 10) şi Montanologie (cod S 30). Cele două programe de licenţă au fost evaluate de 
ARACIS: în 2013 programul Agricultură şi în 2009 programul Montanologie; celor două programe li s-a 
acordat calificativul de încredere. 

Programul de studii de licenţă „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi 
industria alimentară” (cod S 50) face parte din acelaşi domeniu de licenţă (Agronomie) şi se va desfăşura 
tot în cadrul Facultăţii de Agricultură din Iaşi, care este parte integrantă a Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, cu sediul în Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 3, persoană 
juridică română, integrată învăţământului superior de stat şi care funcţionează conform Constituţiei 
României, a legilor specifice, a Cartei Universitare şi Regulamentului propriu de funcţionare.  

 
1.2. Facultatea de Agricultură: misiune, obiective educaţionale, oportunitatea şi specificitatea 
programului de studii 

Facultatea de Agricultură îşi desfăşoară activitatea în baza legilor universitare în vigoare, a Cartei 
Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, care au la bază următoarele principii principiul 
relevanţei calificării universitare pe piaţa muncii, principiul funcţionalităţii şi al adecvării profesionale, 
principiul transferabilităţii, principiul accesibilităţii şi continuităţii, principiul egalităţii şanselor 
educaţionale şi profesionale, principiul flexibilităţii şi al dezvoltării personale.  
 

1.2.1. Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Agricultură 
Misiunea Facultăţii de Agricultură din Iaşi, în care se va regăsi şi specializarea  „Exploatarea 

maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară”, înglobează misiunea didactică, de 
cercetare şi de pregătire continuă în: 

 formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul agricultură, montanologie, inginerie 
economică, tehnologia prelucrării produselor agricole, biologie; 

 cercetarea ştiinţifică de profil; formarea profesională de înaltă calificare prin masterat şi doctorat, în 
concordanţă cu exigenţele europene şi mondiale; 

 formarea continuă în domeniile formării iniţiale, pentru actualizarea permanentă a pregătirii 
profesionale. 

Facultatea de Agricultură Iaşi este una din facultăţile de mare tradiţie din România şi contribuie la 
formarea specialiştilor din domeniu, în specializările de licenţă: Agricultură - cursuri de zi şi ID; 
Montanologie - cursuri de zi; Inginerie economică - cursuri de zi şi ID; Tehnologia prelucrării produselor 
agricole - cursuri de zi; Biologie - cursuri de zi, de masterat: Administrarea afacerilor agricole, 
Management în alimentaţie publică şi agroturism, Expertiza şi evaluarea fondului funciar, Producerea de 
samânţă şi material de plantat, Tehnologii alternative în agricultură, Tehnologii agricole moderne, 
Expertiză pe filiera produselor alimentare, Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale, 
doctorat: Agrotehnică, Expl. sist. de îmbunătăţiri funciare, Fitopatologie, Fitotehnie, Fiziologia 
plantelor, Mecanizarea agriculturii, Producerea şi păstrarea furajelor. 

Prin activitatea desfăşurată, Facultatea de Agricultură are misiune de educaţie şi de cercetare 
ştiinţifică.  
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Misiunea de educaţie are în vedere următoarele:  
- formarea de cadre cu pregătire superioară în domeniile agricultură, inginerie economică, 

inginerie alimentară, biologie şi actualizarea permanentă a instruirii acestora; 
- pregătirea continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte studii postuniversitare; 
- pregătirea pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică, pentru a deveni cercetători, 

cadre didactice în învăţământul universitar şi preuniversitar; 
Misiunea de cercetare ştiinţifică are în vedere următoarele obiective: 
- abordarea cercetărilor din domenii de vârf sau de impact asupra dezvoltării economiei 

naţionale şi deschiderea de noi direcţii de cercetare; 
- implicarea sporită a cadrelor didactice tinere şi a doctoranzilor în activitatea de cercetare şi 

stimularea acestora de a participa la programe de cercetare interne şi internaţionale; 
- participarea la proiecte şi reţele internaţionale de cercetare concomitent cu dezvoltarea unei 

infrastructuri performante şi asigurarea unui management profesionist al facilităţilor de cercetare. 
Obiectivele facultăţii vizează asigurarea tuturor elementelor care contribuie la buna desfăşurare a 

activităţii didactice şi de cercetare.  
Obiectivele generale asumate se referă la:  
- asigurarea continuă a calităţii procesului instituţional;  
- realizarea unui învăţământ de calitate, centrat pe student, care să contribuie la buna lor pregătire 

teoretică şi practică, în contextul cerinţelor actuale de pe piaţa muncii din România şi din UE;  
- promovarea imaginii facultăţii pe criterii de performanţă şi complementaritate atât în 

comunitatea academică şi de cercetare naţională şi internaţională, cât şi în mediul de afaceri. 
Obiectivele educaţionale specifice vizează:  
- asigurarea accesului democratic la toate formele de învăţământ universitar şi postuniversitar 

organizate în facultate; 
- adaptarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice la curricula europeană, ţinându-se 

cont de specificul local şi problematica actuală a agriculturii din România;  
- dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informaţional şi de documentare tehnico-ştiinţifică, 

folosind facilităţile bibliotecii USAMV. 
Obiectivele de cercetare specifice urmăresc: susţinerea domeniilor prioritare de cercetare 

ştiinţifică de importanţă naţională, având în vedere strategiile şi politicile naţionale de dezvoltare; 
utilizarea în mai mare măsură a potenţialului doctoranzilor şi masteranzilor în realizarea activităţii de 
cercetare; dezvoltarea laboratoarelor de specialitate; modernizarea şi reacreditarea Centrului de Cercetări 
Agricole; implicarea cadrelor didactice şi cercetătorilor în comisii, organisme şi organizaţii la nivel 
naţional şi internaţional. 

 
1.2.2. Obiectivele educaţionale ale programului de licenţă „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor 

pentru agricultură şi industria alimentară” 
Obiectivele educaţionale, rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare, sunt 

structurate pe cele trei dimensiuni (tabelul 1): 
1. Dobândirea de competenţe cognitive;  
2. Dobândirea de competenţe aplicativ-practice (instrumental-operaţionale); 
3. Dobândirea de competenţe de comunicare şi relaţionale. 

 
OBIECTIVE COGNITIVE 
1. Cunoaşterea factorilor biotici şi abiotici care condiţionează producţia agrícola vegetală 
2. Cunoaşterea anatomiei, morfologiei şi biologiei plantelor din ecosistemul agricol 
3. Cunoaşterea tehnologiilor generale din agricultură şi industria alimentară  
4. Cunoaşterea principiilor de bază provind  funcţionarea şi exploatarea utilajelor, maşinilor şi 

instalaţiilor din agricultură şi industria alimentară 
5. Cunoaşterea noţiunilor de bază legate de sistemele hidraulice, pneumatice şi electronice ce intră în 

componenţa utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor utilizate în agricultură şi industria alimentară 
OBIECTIVE APLICATIVE 
1. Cunoaşterea elementelor de protecţia şi îmbunătăţirea resurselor naturale ale agriculturii 
2. Cunoaşterea modului de ameliorare a stării de sănătate a plantelor şi a produselor vegetale 
3. Cunoaşterea utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor utilizate în agricultură şi industria alimentară 
4. Cunoaşterea principiilor privind exploatarea şi întreţinerea utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor utilizate 
în agricultură şi industria alimentară 
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Tabelul 1 
Obiectivele de formare, competenţele specifice şi structura disciplinelor la specializarea  

“Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară”: 
Obiectivele de formare Competenţele 

specifice
Discipline 

1.Obiective cognitive 
a) Cunoaşterea factorilor biotici şi abiotici care 
condiţionează producţia agrícola vegetală 
b) Cunoaşterea anatomiei, morfologiei şi 
biologiei plantelor din ecosistemul agricol 
c) Cunoaşterea tehnologiilor generale din 
agricultură şi industria alimentară  
d) Cunoaşterea principiilor de bază provind  
funcţionarea şi exploatarea utilajelor, maşinilor 
şi instalaţiilor din agricultură şi industria 
alimentară 
e) Cunoaşterea noţiunilor de bază legate de 
sistemele hidraulice, pneumatice şi electronice 
ce intră în componenţa utilajelor, maşinilor şi 
instalaţiilor utilizate în agricultură şi industria 
alimentară 
2. Obiective aplicative 
a) Cunoaşterea elementelor de protecţia şi 
îmbunătăţirea resurselor naturale ale 
agriculturii 
b) Cunoaşterea modului de ameliorare a stării 
de sănătate a plantelor şi a produselor vegetale 
c) Cunoaşterea utilajelor, maşinilor şi 
instalaţiilor utilizate în agricultură şi industria 
alimentară 
d) Cunoaşterea principiilor privind exploatarea 
şi întreţinerea utilajelor, maşinilor şi 
instalaţiilor utilizate în agricultură şi industria 
alimentară 
3. Obiective de comunicare şi relaţionale 
a) Cunoaşterea legilor economice 
particularizate la producţia agricolă 
Cunoaşterea metodelor moderne de conducere 
a exploataţiilor agricole 
b) Cunoaşterea procedeelor de organizare a  
operaţiunilor de întreţinere pentru utilajele, 
maşinile şi instalaţiile utilizate în agricultură şi 
industria alimentară 
c) Cunoaşterea unor elemente financiar 
contabile, juridice aplicabile în agricultură, etc.
d) Cunoaşterea principiilor privind optimizarea 
exploatării maşinilor şi utilajelor pentru 
agricultură şi industria alimentară 

1. Elaborarea 
tehnologiilor de producţie 
agricolă durabilă, 
organizarea şi 
coordonarea realizării 
proceselor de producție 

Matematică şi statistică, Biofizică şi 
agrometeorologie, Chimie, Botanică, 
Agrotehnica, Agrochimie, Genetică, 
Pedologie, Ecologie şi protecţia mediului, 
Fiziologia plantelor, Microbiologie, Protecţia 
plantelor, Principiile agriculturii durabile, 
Fitotehnie, Microbiologie, Pratologie şi 
pratotehnică, Imbunătăţiri funciare, Tehnică 
experimentală, Economie rurală şi 
contabilitate, Drept şi legislaţie, Marketing

2. Proiectarea şi 
managementul proceselor 
tehnologice mecanizate 
și/sau automatizate 
utilizate în agricultură și 
industria alimentară 

Informatică, Electrotehnică, Baza energetică, 
Acţionări electrice şi automatizări, Electronică 
aplicată, Senzori, traductori şi achiziţie de 
date, Utilaje în industria alimentară, Maşini şi 
instalaţii horticole, Maşini agricole, Sisteme 
de transport autopropulsate, Maşini şi 
instalaţii zootehnice, Exploatarea utilajelor 
agricole, Management 

3. Organizarea şi 
conducerea lucrărilor de 
întreţinere, revizii, 
reparaţii şi service în 
unităţile din agricultură şi 
industria alimentară 

Geometrie descripitivă şi desen tehnic, 
Elemente de ingineria materialelor, Rezistenţa 
materialelor, Organe de maşini, Mecanica 
fluidelor şi hidraulică, Acţionări 
hidropenumatice, Vibraţii mecanice, 
Tehnologii de întreţinere şi reparare a 
utilajelor, Proiectare pe calculator, Vibraţii 
mecanice 

4. Elaborarea, organizarea 
şi conducerea 
tehnologiilor de 
condiţionare şi păstrare a 
produselor agricole în 
cadrul unui depozit 

Instalaţii frigorifice şi de climatizare, 
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole, 
Exploatarea utilajelor din industria alimentară, 
Procese şi operaţii tehnologice în industria 
alimentară 
 

5. Utilizarea de tehnologii 
moderne pentru uscarea 
diferitelor produse 
agricole și horticole 

Procese şi operaţii tehnologice în industria 
alimentară, Tehnologii generale în industria 
alimentară, Instalaţii frigorifice şi de 
climatizare, Utilaje în industria alimentară, 
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole

6. Managementul 
instalațiilor și utilajelor 
de tratare, procesare și 
administrare a deșeurilor 
din agricultură și industria 
agro-alimentară (e.g. 
tehnologia metanizării) 

Energii regenerabile, Principiile agriculturii 
durabile, Utilaje în industria alimentară 

 
OBIECTIVE DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONALE 
1. Cunoaşterea legilor economice particularizate la producţia agricolă 
2. Cunoaşterea metodelor moderne de conducere a exploataţiilor agricole 
3. Cunoaşterea procedeelor de organizare a  operaţiunilor de întreţinere pentru utilajele, maşinile şi 
instalaţiile utilizate în agricultură şi industria alimentară 
4. Cunoaşterea unor elemente financiar contabile, juridice aplicabile în agricultură, etc. 
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5. Cunoaşterea principiilor privind optimizarea exploatării maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi 
industria alimentară. 
 

Programul de studiu „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria 
alimentară” are în vedere și formarea unor competențe transversale:  
CT1. Elaborarea şi respectarea unui program de lucru și realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și 
rigoare 
CT2. Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea 
unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta și a 
răspunde constant exigențelor dezvoltării economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi, 
cel puţin, a unei limbi de circulaţie internaţională 
 Calificarea absolvenţilor programului de studiu corespunde cadrului naţional al calificărilor, 
ocupaţiile posibile fiind:  

• Inginer mecanica agricola - 214405;  
• Inginer productie - 215205;  
• Inspector asigurari – 241206. 

 
2. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Programul de studiu de licenţă „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi 

industria alimentară” este în conformitate cu standardele specifice de asigurare a calităţii academice şi 
ştiinţifice. Documentele universitare în care este prezentat programul de studiu de la specializarea 
„Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” sunt conforme cu 
Procedurile existente în Manualul calităţii USAMV Iaşi, respectiv Regulamentul pentru iniţierea, 
aprobarea, şi evaluarea periodică programelor de studii. Documentele universitare în care este prezentat 
programul de studiu de licenţă „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria 
alimentară”  sunt: planul de învăţământ (Anexa 1) şi programa analitică a fiecărei discipline. 

La programul de studiu de licenţă „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi 
industria alimentară” disciplinele sunt grupate în: fundamentale, inginereşti în domeniu, inginereşti de 
specialitate, complementare şi la dispoziţia Universităţii. Programul de licenţă „Exploatarea maşinilor şi 
instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” cuprinde un număr total de 60 discipline, dintre 
care o parte sunt opţionale, studenţii putând alege una dintre cele 2 sau 3 discipline ce formează un pachet 
(Tabelul 2).  

Conform numărului de ore alocat, cele fundamentale reprezintă 16% (10 discipline), disciplinele 
inginereşti în domeniu 36% (22 discipline), inginereşti de specialitate 30% (17 discipline), complementare 7% 
(6 discipline), iar la dispoziţia Facultăţii 10% (8 discipline în total) (Tabelul 3). Este de remarcat numărul 
uşor mai mare al disciplinelor în domeniu şi de specialitate, datorat caracterului interdisciplinar al 
specializării, care are rolul de a furniza absolvenţilor cunoştiinţe atât din domeniul agricol, cât şi din cel al 
ştiinţelor inginereşti. 

Referitor la procentul pe care îl reprezintă fiecare grup de discipline după numărul de credite 
repartizat situaţia este următoarea: discipline obligatorii 89,6%, discipline opţionale 6,4 %. Şi în acest caz s-a 
avut în vedere ca studenţii să aibă posibilitatea să aleagă dintre disciplinele opţionale pe acelea care le-ar 
maximiza şansele de obţinere a unui loc de muncă după terminarea facultăţii. 

Repartizarea acestor discipline s-a făcut conform regulamentelor şi ordinelor transmise de M.E.N. 
precum şi a protocolului semnat de facultăţile de profil din ţară. Lista disciplinelor mai cuprinde numărul 
mediu de ore fizice săptămânale (curs/lucrări practice) şi numărul de credite acordate fiecărei discipline. 
Numărul mediu de ore /săptămână pentru cei 4 ani de studiu este de 27,375 ore, variind între 26,0 şi 28,0 ore 
(tabelul 4); raportul C/S.L.P. este de 0,83. 

În stabilirea formei de verificare s-a avut în vedere ca disciplinele cu importanţă deosebită în 
pregătirea de specialitate a studenţilor să fie prevăzute cu ore de proiect, studenţii putând astfel aplica 
cunoştiinţele teoretice dobândite în orele de curs. Această preocupare se regăseşte şi situaţia formelor de 
verificare a studenţilor, examenele având o pondere de 53,5% din totalul verificărilor, colocviile reprezentând 
36,6%, iar proiectele 9,9%. 

Numărul de credite într-un semestru este de 30, iar într-un an se acumulează 60 credite; din numărul 
total (240 credite) 14 credite (5,8%) revin stagiilor de practică.  
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Tabelul 2 
Centralizare disciplinelor pe categorii 

Discipline fundamentale 
Nr. 
crt. Disciplina Cod Nr. ore Credite 

1 Matematică A.E.F.101 56 4 
2 Matematică şi statistică A.E.F.102 56 4 
3 Chimie  A.E.F.103 56 4 
4 Biofizică şi agrometeorologie A.E.F. 104 56 4 
5 Botanică  A.E.F.106 56 4 
6 Ecologie şi prot. mediului în agric. A.E.F.110 42 4 
7 Informatică A.E.F. 111 42 3 

8 Fiziologia plantelor 
Microbiologie 

A.E.F.115 
A.E.F.116 112 7 

Anul I 476 34 

9 Genetică 
Proiectare pe calculator 

A.E.F.215 
A.E.F.216 56 3 

Anul II 56 3 
Total 532 37 

Discipline inginereşti în domeniu 
Nr. 
crt. Disciplina Cod Nr. ore Credite 

1 Geometrie descriptivă şi desen tehnic  A.E.D.105 56 4 
2 Elemente de ingineria materialelor A.E.D.107 42 5 
3 Electrotehnică A.E.D.109 42 4 
4 Rezistenţa materialelor A.E.D.112 56 4 
5 Practică tehnologică în domeniu A.E.D.113 50 2 

Anul I 246 19 
6 Baza energetică A.E.D.201 84 6 
7 Pedologie A.E.D.202 56 5 
8 Agrochimie A.E.D.203 56 4 
9 Electrotehnică A.E.D.206 42 4 
10 Maşini agricole 1 A.E.D.207 56 4 
11 Agrotehnică A.E.D.209 56 4 
12 Utilaje în ind. alimentară 1 A.E.D.210 56 4 
13 Îmbunăţiri funciare A.E.D.211 56 4 
14 Practică tehnologică în domeniu A.E.D.213 100 4 

Anul II 562 39 
15 Utilaje în ind. alimentară 2 A.E.D.301 56 4 
16 Maşini agricole 2 A.E.D.302 56 4 
17 Fitotehnie A.E.D.308 56 4 

Anul III 168 12 
18 Condiţionarea şi păstrarea prod. agricole A.E.D.401 56 4 
19 Management  A.E.D.405 42 4 
20 Economie rurală şi contabilitate A.E.D.409 40 4 
21 Instalaţii frigorifice şi de climatizare A.E.D. 411 56 4 
22 Marketing  A.E.D.416 30 3 

Anul IV 224 19 
Total 1200 89 

Discipline de specialitate 
Nr. 
crt. Disciplina Cod Nr. ore Credite 

1 Principiile agriculturii durabile A.E.S.108 28 3 
Anul I 28 3 

2 Procese şi operaţii tehnologice în industria 
alimentară A.E.S.204 56 5 

Anul II 56 5 
3 Tehnologii generale în ind. alimentară A.E.S.303 126 10 
4 Acţionări hidropneumatice A.E.S.304 42 3 
5 Pratologie şi pratotehnică A.E.S.305 56 4 
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6 Protecţia plantelor A.E.S.306 112 9 
7 Maşini şi instalaţii horticole A.E.S.307 56 4 
8 Practică A.E.S.310 100 4 

9 Tehnică experimentală 
Electronică aplicată 

A.E.S.311 
A.E.S.312 42 3 

Anul III 534 37 
10 Exploatarea utilajelor agricole A.E.S.402 70 5 
11 Energii regenerabile A.E.S.403 40 4 
12 Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor A.E.S.404 70 5 
13 Maşini şi instalaţii zootehnice A.E.S. 406 40 4 
14 Exploatarea utilajelor din ind. alimentară A.E.S.407 40 5 
15 Drept şi legislaţie A.E.S.412 30 3 
16 Practică proiect A.E.S.414 100 4 

Anul IV 390 30 
TOTAL 1008 75 

Discipline complementare 
Nr. 
crt. Disciplina Cod Nr. ore Credite 

1 Limba străină A.E.C.117 56 4 
2 Ed. fizică A.E.C.114 28 2 

Anul I 84 6 
3 Limba străină A.E.C.217 28 2 
4 Ed. fizică A.E.C.214 28 2 
5 Organe de maşini A.E.C.205 56 5 
6 Mecanica fluidelor şi hidraulică A.E.C.208 42 3 

Anul II 154 12 
Total 238 18 

Discipline la dispoziţia Universităţii 
Nr. 
crt. Disciplina Cod Nr. ore Credite 

1 El. de acţionări electrice şi automatizări A.E.S1.212 42 3 
Anul II 42 3 

2 Tehnologii horticole A.E.S2.309 112 8 

3 Vibraţii mecanice A.E.S3.313 42 3 Senzori, traductori, achiziţie de date A.E.S4.314 
Anul III 154 11 

4 Zootehnie generală A.E.S5.408 56 4 
5 Sisteme de transport autopropulsate A.E.S6.410 42 4 
6 Managementul proiectelor A.E.D7.413 40 3 
7 Echipamente pentru agric. de precizie* A.E.S.8415 (3) (3) 

Anul IV 138 11 
Total 334 25 

 *Notă: în pachetul cu Marketing, A.E.D.416  
 

Tabelul 3 
Bilanţul disciplinelor la specializarea  

„Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” 
BILANŢ GENERAL I 

Note: 1cu 2 credite la Educaţie fizică; 2cu 2 credite la Educaţie fizică. 

Disciplina 
Nr. ore fizice Total Standard 

ARACIS
Nr. credite 

An I An II An III Anul IV ore % An I An II An III An IV
Fundamentale 476 56 0 0 532 16 15-25 % 34 3   

Inginereşti în domeniu 246 562 168 224 1200 36 20-40 % 19 39 12 19 
Specialitate 28 56 534 390 1008 30 20-30 % 3 5 37 30 

Complementare 84 154 0 0 238 7 3-10 % 6 12   
Opţiunea USAMV 0 42 154 138 334 10 2-20%  3 11 11 

Total 834 870 856 752 3312 100  621 622 60 60 
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BILANŢ GENERAL II 

Disciplina Nr. ore Total Nr. credite 
An I An II An III Anul IV ore % An I An II An III An IV 

Obligatorii 666 786 772 722 2946 88,9 49 55 54 57 
Opţionale 168 84 84 30 366 11,1 11 5 6 3 

Total 834 870 856 752 3312 100 60 60 60 60 
Facultative 98 56 84 - 238      

 
Tabelul 4 

NUMĂR ORE ŞI DISTRIBUŢIE CREDITE 

Anul de studii/ 
sem. 

Total ore 
/săptamână Forma de pregătire Raport 

C/S. L.P. 
Nr. 

credite 
Forma de verificare 

d. c. C S L P Ex. C Pr. 
I. 1 28 14 3 11 0 14/14 30 5 4 - 
I. 2 28 14 3 11 0 14/14 30 5 4 - 

TOTAL an I 28 28 6 22 0 28/28 60 10 8 - 
II. 1. 27 13 1 12 1 13/14 30 4 4 1 
II. 2 28 14 1 13 - 14/14 30 4 6 - 

TOTAL an II 27,5 27 2 25 1 27/28 60 8 10 1 
III. 1 28 14 - 13 1 14/14 30 5 2 1 
III. 2 26 14 - 11 1 12/12 30 5 3 1 

TOTAL an III 27 28 - 24 2 26/26 60 10 5 2 
IV. 1 28 14 - 11 3 14/14 30 5 2 3 
IV. 2 26 14 1 10 1 14/12 30 5 1 1 

TOTAL an IV 27 28 1 21 4 28/26 60 10 3 4 
TOTAL 27,375  0,83 240 38 26 7 

 
3. STUDENŢII 

3.1. Admiterea 
Recrutarea studenţilor se face prin proceduri de admitere proprii, conform Metodologiei de 

desfăşurare a admiterii. La Facultatea de Agricultură, specializarea „Exploatarea maşinilor şi 
instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” s-a organizat concurs de admitere în anii 2015 şi 
2016, situaţia la ora actuală fiind cea prezentată în tabelul 5. 
 
3.2. Proceduri de promovare şi transfer 

Procedura de promovare a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, în funcţie de ECTS acumulate 
precum şi procedura de promovare a doi ani de studiu într-un an, este stabilită de Regulamentul intern de 
funcţionare a USAMV Iaşi şi al Regulamentului privind aplicarea sistemului de credite transferabile. 
Aceleaşi documente reglementează transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior din ţară, 
între facultăţi şi specializări înrudite. Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt 
atestate prin Foaia matricolă sau Suplimentul la diploma de studii (Anexa 2). 
 

Tabelul 5 
Situaţia numărului de studenţi la specializarea „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 

agricultură şi industria alimentară” 
Anul de studii Anul universitar 

2015-2016 2016-2017 
Stud. buget Stud. taxă Stud. buget Stud. taxă 

I 33 4 22 1 
II - - 27 - 

 
3.3. Calitatea învăţării 

Evaluarea studenţilor se realizează pe baza unor cerinţe şi criterii adoptate de către Consiliul 
facultăţii în conformitate cu procedura de Examinare şi notarea studenţilor din Manualul Calităţii 
USAMV Iaşi şi cu respectarea regulamentului propriu al Facultăţii de Agricultură şi au fost anunţate 
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public la începutul fiecărui semestru de către titularul fiecărei discipline. Examinarea şi notarea 
studentilor se fac pe bază de criterii, regulamente şi tehnici care sunt riguros şi consecvent aplicate.  

Astfel, în cadrul Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor există un capitol 
distinct privind examinarea acestora care se aplică în cadrul USAMV Iaşi. Studenţii au posibilitatea de a 
se prezenta la sesiuni deschise, în afara sesiunilor de exemene, conform Regulamentului privind 
organizarea sesiunii deschise. 
 Situaţia statistică referitoare la rezultatele obţinute de către studenţii anul I de studiu al 
specializării „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” este 
prezentată în tabelul 6. 
 
3.4. Practica 
 In anul universitar 2016-2017 s-a procedat la realizarea unui program de practică de specialitate 
și tehnologice cu studenții de la specialitatea EMIAIA după cum urmează: 
 1.In cadrul disciplinei “Baza energetică și mașini agricole” s-a realizat un program  ce a implică 
cunoașterea a diferitelor tipuri de tractoare agricole din dotarea universității precum și conducerea 
efectivă  a acestora precum și manevre de cuplare și decuplare a unor echipamente agricole diferite. Au 
fost executate deasemenea lucrări de întreținere a tractoarelor și mașinilor agricole respectiv tractorul 
șenilat SV 445 , plugul cultivator pentru vie, grapa dezaxabilă pentru livada și altele în vederea executării 
practicii tehnologice în plantații pomicole și viticole din cadrul SDE Adamachi. 
 Tot in acest context, au fost demarate  discuții preliminare cu diferiți producători de echipamente 
agricole pentru vizite de lucru cu studenții la sediul acestora pentru cunoasterea de noi echipamente 
agricole precum și găsirea unei soluții comune de efectuare a practicii de specialitate în cadrul acestor 
interprinderi. 
 O prima vizită a fost deja efectuată la firma “IPSO Agricultura” la sediul din Roman, judetul 
Neamț,  în continuare având planificată o vizită de lucru la “Mecanica Ceahlaul” Piatra Neamt. 
 2. De asemenea s-a procedat la alocarea unei suprafețe agricole de două hectare în cadrul SDE 
Ezăreni pe care s-a amenajat un poligon tehnologic pentru de practica cu studenții acestei specialități.  
 Acest poligon oferă posibilitatea studenților sa acumuleze cunoștinte  practice în ceea ce privește 
tehnologia de mecanizare a lucrărilor pentru culturile de câmp, de toamnă cât și pentru cele de primăvara. 
În cadrul acestui poligon s-au terminat deja lucrările agricole de mecanizare specifice pentru înființarea 
culturii la grâul de toamnă cu diferite agregate agricole respectiv, tocare resturi vegetale, aratul, 
fertilizarea fazială, pregătirea patului germinativ și semănatul. 
 Studenții au realizat efectiv, sub îndrumare, reglarea și pregătirea agregatelor agricole  precum și 
lucrările de mecanizare amintite mai sus. Procesul de practică va continua pe tot parcursul anului agricol 
2016-2017 pentru efectuarea tuturor lucrărilor din cadrul tehnologiilor de cultura pentru grâu, porumb, 
floarea soarelui, lupin, etc. 

 
4. BAZA MATERIALĂ 

 
 Baza materială de care depinde buna funcţionare a programului de studii „Exploatarea maşinilor 
şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” aparţine USAMV Iaşi şi corespunde 
standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate. De asemenea, pentru 
susţinerea unor cursuri sunt folosite şi alte amfiteatre, de la celelalte facultăţi din cadrul universităţii. 
Toate spaţiile de învăţământ folosite de Facultatea de Agricultură aparţin USAMV Iaşi şi fac parte din 
proprietatea acesteia (Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5). Fac excepţie de la această regulă laboratoarele ce vor 
fi utilizate pentru disciplinele opţionale „Electronică aplicată”, „Vibraţii mecanice” şi „Senzori, 
traductoare şi achiziţie de date”, acestea aflându-se în cadrul Universităţii Tehnice Iaşi; se urmăreşte astfel 
ca activitatea în cadrul acestor discipline să se desfăşoare sub îndrumarea unor cadre didactice 
competente, în laboratoare echipate conform cerinţelor acestor discipline 
 
4.1. Spaţiile de învăţământ/cercetare şi dotarea lor 

Facultatea de Agricultură dispune de trei amfiteatre proprii A5 (220 m2), A4 (220 m2) şi 
A3 (100 m2) cu o suprafaţă medie pe student de 1,1 m2, ceea ce corespunde cu normativele în 
vigoare (1 m2/student). Amfiteatrele la care au acces studenţii facultăţii sunt dotate cu aparatură 
modernă .  
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Tabelul 6 
Rezultatele învăţării în anul universitar 2015-2016 EMIAIA anul I 

(situaţia la 31 iulie 2016) 
 
Total 
stud. 

înscrişi 

Total 
promovaţi 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Stud. cu min. 
40 credite 

Studenţi nepromovaţi Prel. 
şcolaritate 

Studenţi cu 
situaţia 

neîncheiată 
An 
suplimentar 

Exmatriculaţi 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
37 18 48,6 - - 8 29,6 6 22,2 4 14,8 - - 9 24,3 - - 9 24,63 - - 1 2,7 
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videoproiector, laptop, retroproiector), iar laboratoarele de licenţă şi cercetare dispun, în general, de 
echipamente şi mijloace didactice care contribuie la realizarea unui învăţământ de calitate. Specificăm şi 
faptul că dotarea laboratoarelor este în concordaţă cu specificul disciplinelor incluse în planul de 
învăţământ, asigurând studenţilor o pregătire de specialitate adecvată şi de cea mai bună calitate (Anexa 
6). Numărul de locuri din laboratoare este diferit, cuprins între 20 şi 30, revenind fiecărui student o 
suprafaţă cuprinsă între 1,1 şi 6,4 m2; pentru majoritatea laboratoarelor suprafaţa medie/student este 
conformă normele metodologice, cu o medie de 3,63 m2/loc amenajat şi 4,07 m2/loc student ). 

   Facultatea de Agricultură şi specializarea „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 
agricultură şi industria alimentară” dispun de soft-uri corespunzătoare disciplinelor de studiu din 
programul de învăţământ şi deţin licenţe pentru utilizarea acestora. Numărul de calculatoare existent la 
disciplinele programului este de 125 unităţi, toate fiind racordate la reţeaua Internet; programul dispune şi 
de 20 laptop-uri, utilizate mai ales în cadrul activităţilor de predare a cursurilor. Dotarea cu calculatoare 
este suficientă pentru a permite efectuarea unui proces didactic modern şi eficient. Toate cadrele 
didactice, doctoranzii, cercetătorii şi o mare parte dintre studenţi deţin adrese electronice. Mulţi dintre 
studenţii din cămin au computere proprii, unele achiziţionate cu sprijinul M.E.N., racordate la reţeaua 
Internet existentă în fiecare cameră din căminele campusului USAMV Iaşi. 
 
4.2. Biblioteca 

Biblioteca USAMV Iaşi, una din cele mai moderne biblioteci universitare, deţine un număr 
important de cărţi, reviste, alte publicaţii de specialitate pe care studenţii le folosesc în pregătirea 
individuală, la elaborarea proiectelor, a lucrărilor de licenţă sau în activitatea de cercetare.  

Biblioteca dispune de 4 săli de lectură cu un total de 180 de locuri şi o suprafaţă totală de 1.650 de 
mp, garderobă şi calculatoare legate în reţea pentru accesul utilizatorilor, cu următoarea structură: 

-  două săli de lectură la parter, cu 120 locuri şi 30 calculatoare cu acces internet; 
- o sală de lectură la etajul I, cu 30 de locuri şi 4 calculatoare cu acces la internet;  
- o sală multimedia la etajul 2, cu 30 de locuri şi 30 de calculatoare cu acces la internet. 

Din Biblioteca USAMV din Iaşi, prin proiectul structural ANELIS Plus, pot fi accesate, prin 
intermediul INTERNET-ului, o serie de platforme – colecţii de reviste ştiinţifice de cercetare în 
format text integral, după cum urmează: Science Direct: www.sciencedirect.com; SpringerLink: 
www.springerlink.com; Wiley – Blackwell: www.blackwell.com; Ebsco Academic Search 
Premier: www.ebscopublishing.com 
 De asemenea, pot fi accesate o serie de baze de date bibliografice şi bibliometrice internaţionale, 
după cum urmează: ProQuest CSA; Thomson ISI – Web of Science; Thomson ISI – Journal Citation 
Report ;  Thomson ISI – Dervent Inovation Index etc. În anul 2013 au  intrat în fondul documentar al 
Bibliotecii U.S.A.M.V. Iaşi 718 de cărţi şi publicaţii periodice în valoare de 42.364.60 lei, din care: 330 
exemplare cărţi şi 325 exemplare publicaţii periodice. 
 În afara acestor săli de lectură şi documentare, există şi alte săli de studiu şi documentare la 
nivelul departamentelor sau disciplinelor (Producerea furajelor, Ştiinţe economice, Producţii zootehnice şi 
sănătate publică etc.), care completează necesarul de  locuri în sălile de lectură, respectiv de aproximativ 
500 de locuri. Colecţiile bibliotecii au caracter enciclopedic si cuprind cărţi, cursuri, reviste, manuscrise, 
dischete, CD-uri, casete video. De asemenea, de pe pagina web a Bibliotecii pot fi accesate biblioteci 
virtuale din ţară şi din străinătate, iar studenţii Universităţii noastre, beneficiază de posiblitatea de a 
accesa INTERNET din camerele de cămin. 

În cadrul relatiilor de schimb biblioteca are un numar de 25 parteneri externi si 84 parteneri interni. 
Fondul de carte şi de periodice de specialitate, pentru domeniul Agricultură, include publicaţii recente, 
din care peste 50% sunt apariţii din ultimii zece ani în edituri recunoscute. Biblioteca face parte din 
Consortiul European al Bibliotecilor de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinara. Suma alocata anual 
pentru achizitie de carte şi revista este circa 100.000 RON + 30.000 €. În prezent, biblioteca deţine pentru 
lista publicaţiilor periodice din domeniul agricultură (634/635) 76 de titluri active de periodice şi aprox. 
520 titluri carte de specialitate românească şi străină apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute, ceea 
ce acoperă cea mai mare parte a disciplinelor din planul de învăţământ. 

 
4.3.Spaţiile de cercetare şi dotarea lor 

Facultatea de Agricultură are unul din scopurile sale principale asigurarea către studenţi a 
posibilităţilor implementării cunoştinţelor de specialitate, în practică şi, totodată, de a le acorda ajutorului 
necesar în instruirea aplicativă, înzestrându-i astfel cu capacitatea de a fi responsabili pentru viitoarea 
profesie. Pentru aceasta au exista preocupări pentru dezvoltarea bazei proprii de practică pentru fiecare 
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domeniu de specialitate, astfel încât viitorii specialişti să poată parcurge toate etapele necesare unei 
corecte instruiri. Laboratoarele de cercetare existente în care îşi vor desfăşura activitatea cadrele didactice 
şi studenţii de la programul „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria 
alimentară”  dispun de dotare corespunzătoare, care permite efectuare unei cercetări performante. Un rol 
important în pregătirea studenţilor şi în formarea de competenţe şi abilităţi specifice îl au centrele de 
cercetare şi laboratoarele specifice, precum şi câmpurile didactice. Facultatea de Agricultură Iaşi dispune 
de aceste dotări. Suprafeţele prezentate sunt suficiente pentru desfăşurarea unui proces didactic modern, 
superior. Dotarea din laboratoarele de licenţă şi din câmpurile didactice s-a efectuat în special din 
contractele de cercetare dar şi din fondurile alocate de către Ministerul Educaţiei, Naţionale. Se poate 
aprecia că dotarea laboratoarelor de licenţă este peste medie, unele chiar având o dotare de nivel 
european. Referitor la baza materială pe care o obţine Facultatea de Agricultură Iaşi se poate aprecia că 
aceasta se află la un nivel peste medie, iar unele discipline şi laboratoare sunt dotate şi funcţionează la un 
nivel superior, comparativ cu cel european. Aceasta dacă se are în vedere spaţiile de învăţământ, 
câmpurile didactice, laboratoarele şi dotarea acestora, biblioteca, computerele şi conexiunea acestora la 
reţeaua internet.  

5. CADRELE DIDACTICE 
 
 Tabelul 7 prezintă lista cadrelor didactice pentru specializarea “Exploatarea maşinilor şi 
instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară”.  

Tabelul 7 
Lista cadrelor didactice titulare pentru specializarea 

“Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” 
An I 

Nr. 
crt. 

Disciplina din planul  
de învăţământ Gradul didactic, numele şi prenumele 

1. Matematică şi statistică şef lucr. Chiruţă Ciprian 
2. Biofizică şi agrometeorologie şef lucr. Motrescu Iuliana 
3. Chimie şef lucr. Trofin Alina, asist. Ungureanu Elena 
4. Geometrie descripitivă şi desen tehnic şef lucr. Bucur Roxana 
5. Botanică prof. dr. Sîrbu Culiţă 
6. Elemente de ing. Materialelor şef lucr. Chirilă Constantin 
7. Principiile agriculturii durabile şef lucr. dr. Răus Lucian 
8. Electrotehnică şef lucr. Cârlescu Petru 
9. Ecologie şi prot. Mediului şef lucr. Slabu Cristina

10. Informatică lect. Călin Marius 
11. Rezistenţa materialelor şef lucr. Chirilă Constantin 
12. Educaţie Fizică asist. Gorban Corneliu 
13. Practică tehnologică în domeniu şef lucr. dr. Cazacu Dan 
14. Limba engleză asist. Avarvarei Simona 
15. Limba franceză asist. Petrea Elena 
16. Microbiologie prof. Ulea Eugen
17. Fiziologia plantelor prof. dr. Jităreanu Doina, asist. Marta Alina 

Elena 
18. Conducerea tractorului şef lucr. Cazacu Dan 
19. Psihologia educaţiei (DPPD)  
20. Pedagogie I (DPPD)  

 
An II 

Nr. 
crt. 

Disciplina din planul  
de învăţământ Gradul didactic, numele şi prenumele 

1. Baza energetică prof. dr. Roşca Radu; asist. dr. Vlahidis Virgil 
2. Pedologie prof. dr. Filipov Feodor; conf. dr. Soare Eugen 
3. Agrochimie şef lucr. Wolf Mariana 
4. Procese şi operaţii tehnologice în 

industria alimentară 
prof. dr. Ţenu Ioan; şef lucr. Cârlescu Petru 
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5. Organe de maşini şi mecanisme şef lucr. dr. Chirilă Constantin 
6. Electrotehnică şef lucr. Cârlescu Petru 
7. Maşini agricole şef lucr. dr. Cazacu Dan 
8. Mecanica fluidelor şi hidraulică prof. dr. Roşca Radu 
9. Agrotehnică prof. dr. Jităreanu Gerard; şef lucr. dr. Răus Lucian

10. Utilaje în ind. alimentară prof. dr. Ţenu Ioan; şef lucr. Cârlescu Petru 
11. Îmbunătăţiri funciare prof. dr. Bucur Daniel 
12. Elem. de acţionări electrice şi 

automatizări 
şef lucr. dr. Chirilă Constantin 

13. Practică şef lucr. dr. Cazacu Dan 
14. Educaţie Fizică asist. Gorban Corneliu 
15. Genetică şef lucr. Creţu Lucian 
16. Proiectare pe calculator şef lucr. Cârlescu Petru 
17. Limba engleză asist. Avarvarei Simona 
18. Limba franceză asist. Petrea Elena 
19. Pedagogie (DPPD)  
20. Didactica specialităţii (DPPD)  

An III 
Nr. 
crt. 

Disciplina din planul  
de învăţământ Gradul didactic, numele şi prenumele 

1. Utilaje în industria alimentară prof. dr. Ţenu Ioan; şef lucr. Cârlescu Petru 
2. Maşini agricole şef lucr. dr. Cazacu Dan 
3. Tehnologii generale în ind. 

alimentară 
conf. dr. Mogârzan Aglaia (sem I); prof. dr. Usturoi 
Marius (sem. II) 

4. Acţionări hidropneumatice şef lucr. dr. Chirilă Constantin 
5. Pratologie şi pratotehnică prof. dr. Vasile Vântu; asist. dr. Stavarache Mihai 
6. Protecţia plantelor prof. dr. Ulea Eugen 
7. Maşini şi instalaţii horticole prof. dr. Ţenu Ioan; asist. dr. Vlahidis Virgil 
8. Fitotehnie conf. dr. Zaharia Marius 
9. Tehnologii horticole  

10. Practică  
11. Tehnică experimentală şef lucr. dr. Răus Lucian 
12. Electronică aplicată prof. dr. Radu Drosescu (U.T.Iaşi) 
13. Vibraţii mecanice conf. dr. Bujoreanu Carmen (U.T.Iaşi) 
14. Senzori, tarductori şi achiziţie de 

date 
prof. dr. Bârsănescu Paul; conf. dr. Bujoreanu 
Carmen; şef lucr. Leiţoiu Bogdan (U.T.Iaşi) 

15. Conducerea autovehiculelor şef lucr. dr. Cazacu Dan 
16. Metodologia întocmirii proiectelor conf. dr. Ungureanu George 
17. Instruire asistată de calculator 

(DPPD) 
 

18. Managementul clasei de elevi  
 
An IV 

Nr. 
crt. 

Disciplina din planul  
de învăţământ Gradul didactic, numele şi prenumele 

1. Condiţionarea şi păstrarea 
produselor agricole 

şef lucr. Cârlescu Petru 

2. Exploatarea utilajelor agricole şef lucr. dr. Cazacu Dan 
3. Energii regenerabile prof. dr. Roşca Radu 
4. Tehnologia întreţinerii şi reparării 

utilajelor 
şef lucr. dr. Chirilă Constantin 

5. Management prof. dr. Brezuleanu Stejărel
6. Maşini şi instalaţii zootehnice şef lucr. dr. Chirilă Constantin 
7. Exploatarea utilajelor din ind. 

alimentară 
prof. dr. Ţenu Ioan; şef lucr. Cârlescu Petru 
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8. Zootehnie generală prof. dr. Gîlcă Ioan 
9. Economie rurală şi contabilitate şef lucr. dr. Ignat Gabriela 

10. Sisteme de transport autopropulsate prof. dr. Roşca Radu; asist. dr. Vlahidis Virgil 
11. Instalaţii frigorifice şi de 

climatizare 
prof. dr. Roşca Radu; asist. dr. Vlahidis Virgil 

12. Drept şi legislaţie asist. univ. dr. Mihalache Carmen Maria 
13. Managementul proiectelor conf. dr. Ştefan Gavril 
14. Practică proiect  
15. Echipamente pentru agric. de 

precizie 
şef lucr. dr. Cazacu Dan 

16. Marketing conf. dr. Gîndu Elena 
 

Personalul didactic de la programul de studiu de licenţă „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor 
pentru agricultură şi industria alimentară” îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor 
didactice. 

Întreg personalul didactic cu norma de predare la programul de studiu de licenţă „Exploatarea 
maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” se încadrează în condiţiile legale de 
ocupare sau suplinire a acestor posturi. De asemenea, toate cadrele didactice titulare au vârsta de până la 
65 de ani. Toţi profesorii, conferenţiarii, şefii de lucrări şi asistenţii sunt doctori în ştiinţă şi există doar un 
număr foarte mic doctoranzi .  

Personalul didactic titularizat în cadrul USAMV din Iaşi nu acoperă, într-un an universitar, mai 
mult de două norme. Din totalul profesorilor titulari de curs la programul „Exploatarea maşinilor şi 
instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară”, nouă au calitatea de conducători de doctorat. 

Toate cadrele didactice care ocupă posturi de asistent universitar au pregătire pedagogică atestată. 
 











SUPLIMENT LA DIPLOMĂ 

diploma cu seria nr. 
1) Acest supliment însoţeşte 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

diploma series no. 
This supplement is for

 

2. INFORMAŢII PRIVIND CALIFICAREA
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1 Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară; Inginer 
Agriculture; Engineer 

Denumirea calificării şi (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor) 
Name of qualification and (if applicable) title awarded (after passing the final examination)

Domeniul de studii 
Field of study 

Programul de studii / specializarea 
Programme of study / specialization(s) 
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură 

Agriculture 
Agronomie 
Agronomy 

2.2a 2.2b 

Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care acordă 
diploma (în limba română) 
Name and status of awarding institution 

Facultatea care organizează examenul de finalizare a studiilor
Faculty administering the final examination 
Facultatea de Agricultură 
Faculty of Agriculture

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion 
Ionescu de la Brad" din Iaşi; Universitate publică acreditată.
University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine "Ion Ionescu de la Brad" Iasi; Accredited public 
University. 

2.3a 2.3b 

Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior absolvite 
(dacă diferă de 2.3a, în limba română) 
Name and status of institution administering studies (if 
different from 2.3a) 

Facultatea absolvită
Student graduated from:

-- 2.4b 2.4a 

Limba (limbile) de studiu / examinare 
Language(s) of instruction / examination 
Română, Romanian 2.5 

1.1a 

1.2a 

1.3a 

1.1b 

1.2b 

1.3b 

1.4 1.5 

Family name(s) at birth 

Initial(s) of father's first name(s)

Date of birth (day/month/year)

Family name(s) (after marriage) (if applicable) 

First name(s)

Place of birth

Personal identification number Year of enrollment

- 

-

1. DATELE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI 

- 

- 

- - 

-

-

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA 
Numele de familie la naştere Numele de familie după căsătorie (dacă este cazul)

Iniţiala (iniţialele) prenumelui (prenumelor) tatălui Prenumele

Data naşterii (ziua/luna/anul) Locul naşterii

Număr matricol Codul numeric personal (CNP) Anul înmatriculării

- 

- - 

Student enrollment number 

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
3. INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL CALIFICĂRII 

Nivelul calificării 
Level of qualification 

Durata oficială a programului de studii şi numărul de credite 
ECTS (conform Sistemului European de Credite Transferabile - 
ECTS) 
Official length of the programme of study and number of ECTS 
credits

3.1 3.2 4 Ani, 240 crediteStudii universitare de licenţă 
Bachelor degree 4 Years, 240 credits

3.3 

Access requirement(s) 
Diplomă de bacalaureat + concurs de admitere 
Baccalaureate Diploma + admission by competitive examination 

Condiţii de admitere/înscriere 

L.S. 
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4.1 

4.2 

Mode of study 

Learning outcomes of the programme of study 

ZI 
FULL-TIME 

 
 

Competenţe generale 
1.Capacitatea de analiză, sinteză şi modelare a proceselor specifice agriculturii moderne; 
2.Aptitudinea de înţelegere, însuşire rapidă şi implementare a noutăţilor tehnologice; 
3.Abilitatea de  a proiecta, implementa şi conduce o maşini şi instalaţii din agricultură şi industria alimentară; 
4.Capacitatea de utilizare a tehnicilor informatice pentru modelarea proceselor tehnologice şi de comunicare; 
 
Competenţe de specialitate 
1. Elaborarea tehnologiilor de producţie agricolă durabilă, organizarea şi coordonarea realizării proceselor de producție; 
2. Proiectarea şi managementul proceselor tehnologice mecanizate și/sau automatizate utilizate în agricultură și 
industria alimentară; 
3. Organizarea şi conducerea lucrărilor de întreţinere, revizii, reparaţii şi service în unităţile din agricultură şi industria 
alimentară; 
4. Elaborarea, organizarea şi conducerea tehnologiilor de condiţionare şi păstrare a produselor agricole în cadrul unui 
deposit; 
5. Utilizarea de tehnologii moderne pentru uscarea diferitelor produse agricole și horticole; 
6. Managementul instalațiilor și utilajelor de tratare, procesare și administrare a deșeurilor din agricultură și industria 
agro-alimentară. 

General competences: 
1.Capacity to analyse, synthesize  and model the processes specific to modern agricultural practices; 
2. Ability to understand, acquire at a fast pace and implement the technical novelties related to the field of agriculture;
3.Capacity to design, implement and run machinery and equipments used in agriculture and food engineering; 
4.Capacity to use modern information technologies for the modeling of technological and communication processes.  
 
Specialty competences: 
1.Elaboration of technologies according to the requirements of durable agriculture, management and coordination of 
the production processes ; 
2. Design and management of the mechanized/automated processes for agriculture and food industry; 
3. Organizing and managing the maintenance, revision, repairing and service activities in agriculture in food industry; 
4. Elaboration and management of activities for the conditioning and storage of agricultural products  in storage rooms;
5. Use of modern technologies for drying different agricultural and horticultural products; 
6. Management of the agricultural and food industry equipments used for the treatment, processing and administration 
of waste materials. 

INFORMATION ON THE CURRICULUM AND RESULTS GAINED 
Forma de învăţământ 

Competenţele asigurate prin programul de studii 

Programme details and the individual grades / marks / ECTS credits obtained (according to Faculty Student Records, volume no. 1 / 1 
AGRICULTURĂ) 

Detalii privind programul absolvit, calificativele / notele / creditele ECTS obţinute (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. 
1 / 1 AGRICULTURĂ) 

4. INFORMAŢII PRIVIND CURRICULUMUL ŞI REZULTATELE OBŢINUTE 

L.S. 
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2) Total ore Nota Nr. credite 
No. hours Grade No of ECTS Nr. 

No 
Denumirea disciplinei 
Subject 

C S, L, P Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II
 

Anul I (anul universitar 2015-2016) 
1st Year (academic year 2015-20) 

 

1 Matematică şi statistică 
Mathematics and statistics 28 28 .00 - 5 - 

2 Chimie 
Chemistry 28 28 - .00 - 5 

3 Biofizică şi agrometeorologie 
Biophysics and agricultural meteorology 28 28 .00 - 4 - 

4 Geometrie descriptivă şi desen ethnic 
Descriptive geometry and technical drawing 28 28 .00 - 5 - 

5 Botanică 
Botany 28 28 .00 - 5 - 

6 Elemente de ingineria materialelor 
basicis of materials engineering 28 28 .00 - 5 - 

7 Fiziologia plantelor 
Plant physiology 28 28 - .00 - 4 

8 Electrotehnică 
Electrotechnics 28 14 - .00 - 4 

9 Ecologie şi protecţia mediului în agricultură 
Ecology and environment protection in agriculture 28 28 - .00 - 4 

10 Informatică 
Computer science 14 28 - .00 - 3 

11 Rezistenţa materialelor 
Strength of materials 28 28 - .00 - 5 

12 Practică tehnologică în domeniu 
Practical training - 90 - .00 - 3 

13 Educaţie fizică 
Physical training - 42 admis admis 1 1 

14 Disciplină opţională: Limbă străină 
Optional course: Foreign language - 56 .00 .00 3 2 

15 Disciplină opţională: principiile agriculturii durabile 
Optional course: Pinciples of durable agriculture 

16 Disciplină opţională: Microbiologie 
Optional course: Microbiology 

28 28 .00 - 3 - 

17 Disciplină facultativă: A doua limbă străină 
Elective course: Second foreign language - 56 .00 .00 2 2 

18 Disciplină facultativă: Conducerea tractorului 
Elective course: Tractor driving 14 28 - .00 - 4 

19 Disciplină opţională: Psihologia educaţiei 
Optional course: Education psyhology 28 28 .00 - 5 - 

20 Disciplină opţională: Pedagogie 
Optional course: Pedagogy 28 28 - .00 - 5 

3) Promovat cu media aritmetică:                                                                                 Total credite: 
Pass, arithmetic average grade per academic                                                                Total ECTS credits:                  80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 



 
 

Anul II (anul universitar 2016-2017) 
2nd Year (academic year 2016-2017) 

 

1 Baza energetică 
Energetic base 42 42 .00 - 6 - 

2 Pedologie 
Pedology 28 28 .00 - 5 - 

3 Agrochimie 
Agricultural chemistry 28 28 .00 - 4 - 

4 Peocese şi operaţii tehnice în industria alimentară 
Processes and technical operations in food industry 28 28 .00 - 5 - 

5 Organe de maşini 
Machine parts 28 28 .00 - 4 - 

6 Electrotehnică 
Electrotechnics 28 14 .00 - 3 - 

7 Maşini agricole 
Agricultural machinery 28 28 - .00 - 5 

8 Mecanica fluidelor şi hidraulică 
Fluid mechanics and hydraulics 28 28 - .00 - 5 

9 Agrotehnică 
Agricultural techniques 28 28 - .00 - 5 

10 Utilaje în industria alimentară 
Equipments in food industry 28 28 - .00 - 4 

11 Fitotehnie 
Phytotechnique 28 28 - .00 - 4 

12 Practică tehnologică în domeniu 
Practical training - 120 - .00 - 4 

13 Educaţie fizică 
Physical training - 28 admis admis 1 1 

14 Disciplină opţională: Limbă străină 
Optional course: Foreign language - 28 .00 .00 1 1 

15 

Disciplină opţională: Elemente de acţionări electrice şi 
automatizări 
Optional course: Basics of electrical actuation and 
automation 

16 Disciplină opţională: Instalaţii frigorifice şi de climatizare 
Optional course: refrigeration and conditioning systems 

17 Disciplină opţională: Proiectare pe calculator 
Optional course: Computer design 

28 28 - .00 - 4 

18 Disciplină facultativă: Comunicare 
Elective course: Comunication 28 28 - .00 - 5 

19 Disciplină facultativă: Educaţie interculturală 
Elective course: Intercultural education 14 14 .00 - 3 - 

3) Promovat cu media aritmetică:                                                                                 Total credite: 
Pass, arithmetic average grade per academic                                                                     Total ECTS credits:                  70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anul III (anul universitar 2017-2018) 
3nd Year (academic year 2017-2018) 

 

1 Utilaje în indistria alimentară 
Equipments in food industry 28 28 .00 - 5 - 

2 Mașini agricole 
Agricultural machinery 28 28 .00 - 4 - 

3 Tehnologii generale în industria alimentară 
General technologies in food industry 56 56 .00 .00 5 4 

4 Acționări hidropneumatice 
Hydraulic and pneumatic actuation 28 14 .00 - 5 - 

5 Pratologie şi pratotehnică 
Pasturelands and fodder plants 28 28 .00 - 4 - 

6 Protecţia plantelor 
Plant protection 56 56 .00 .00 5 5 

7 Îmbunătăţiri funciare 
Land improvement 28 28 - .00 - 4 

8 Maşini şi instalaţii horticole 
Horticultural machinery and equipments 28 28 - .00 - 5 

9 Sisteme de transport autopropulsate 
Self-propeled transportation systems 28 28 - .00 - 4 

10 Practică 
Practical training - 120 - .00 - 4 

11 Disciplina optională: Zootehnie 
Optional course: Animal husbandry 

12 Disciplina optională: Electronică aplicată 
Optional course: Applied electronics  

28 14 .00 - 3 - 

13 Disciplina optională: Vibraţii mecanice 
Optional course: Mechanical vibrations  

14 Disciplina optională: Senzori, traductori şi achiziţie de date 
Optional course: Sensors, transducers and data aquisition  

15  Disciplina optională: Tehnică experimentală 
Optional course: experimental techniques 

28 14 - .00 - 3 

16 Disciplina facultativă: Conducerea autovehiculelor 
Elective course: Car driving  14 28 .00 - 3 - 

17 Disciplina facultativă: Metodologia întocmirii proiectelor 
Elective course: Projects making 14 28 - .00 - 3 

18 Disciplină opţională: Managementul clasei de elevi 
Optional course: Clasroom management 14 14 - .00 - 3 

19 Disciplină opţională: Practică pedagogigă în învăţământul preuniversitar 
Optional course: Pedagogical training in school - 84 .00 .00 3 2 

20 Disciplină opţională: Examen de absolvire: nivel 1 
Optional course: Graduation exam: level 1 - - - .00 - 5 

3) Promovat cu media aritmetică:                                                                                 Total credite: 
Pass, arithmetic average grade per academic                                                               Total ECTS credits:                  79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anul IV (anul universitar 2018-2019) 
4th Year (academic year 2018-2019) 

 

1 Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole 
Conditioning and storage of agricultural products 28 28 .00 - 5 - 

2 Exploatarea utilajelor agricole 
Exploitation of agricultural equipments 48 48 .00 .00 4 5 

3 Energii regenerabile 
Renewable energy 28 28 .00 - 5 - 

4 Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor 
Technologies for equipment maintenance and repairing 48 48 .00 .00 5 5 

5 Management 
Management 28 28 .00 - 5 - 

6 Maşini şi instalaţii zootehnice 
Machinery and equipments for animal husbandry 28 28 .00 - 4 - 

7 Exploatarea utilajelor din industria alimentară 
Exploitation of food industry equipments 20 20 - .00 - 4 

8 Genetică 
Genetics 20 20 - .00 - 5 

9 Economie rurală şi contabilitate 
Rural economy and accounting 20 20 - .00 - 5 

10 Practică proiect 
Practical training for license - 120 - .00 - 4 

11 Disciplină opţională: Echipamente pentru agricultura de precizie 
Optional course: Equipments for precision agriculture 

12 Marketing 
Marketing 

14 14 .00 - 2 - 

13 Drept şi legislaţie 
Law and legislation 

14 Managementul proiectelor 
Projects  management 

14 14 - .00 - 2 

3) Promovat cu media aritmetică:                                                                                 Total credite: 
Pass, arithmetic average grade per academic                                                               Total ECTS credits:                  60 

 



 

4) Media de promovare a anilor de studii:

Overall average grade:

Total credite:Promovat: 
Total ECTS 
credits: Passed: 

- 289DA 
YES 

4.4 Notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1, notele acordate fiind numere întregi; nota minimă de 
promovare este 5, iar nota maximă este 10; 
Media minimă de promovare a anilor de studii pentru promoţia 2011 specializarea Agricultură este 5.22, iar media 
maximă este 8.92, titularul fiind clasat pe locul 16 din totalul de 26 absolventi.
Grading scale from 10 to 1, all grades being integers. The minimal grade for being passed is 5, and the highest grade is 
10. 
The minimal grade of study for class 2011  speciality - was 5.22 and maximum grade was 8.92. The holder was 
classified on position 16 from the whole 26 number of graduates.

Sistemul de notare şi, dacă sunt disponibile, informaţii privind distribuţia statistică a notelor

Grading scheme and, if available, grade distribution guidance

Informaţii suplimentare Alte surse pentru obţinerea mai multor informaţii 
Additional information Further information source

ADDITIONAL INFORMATION
5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

- 
 

5.1 5.2 
Secretariat Facultatea de Agricultură 
 Telefon: 0040 232 219175  
 E-mail: secr agr@uaiasi.ro

Secretariate of Faculty of  Agriculture 

6.2 Posesorul acestei diplome de licenţă, prin calificarea şi titlul acordat, poate să îşi desfăşoare activitatea profesională în 
orice post, conform competenţelor asigurate prin programul de studii.  
Dacă titularul diplomei de licenţă a obţinut şi certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, Nivelul I, acesta poate ocupa un post didactic în învăţământul preuniversitar obligatoriu.  

The holder of the Bachelor”s degree diploma named herein, due to the qualification and the degree awarded to him/her, 
could apply for any job position in agreement with the learning outcomes of the programme of study.
If the holder of the degree named herein has also been awarded a Graduation Certificate by the Teaching Training 
Department, level 1, he/she might teach. Accounting and Management Information Systems, in compulsory pre-higher 
education.  

Professional status 
Statutul profesional 

6. INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE ŞI DE TITLU (dacă este cazul) 

Posibilităţi de continuare a studiilor (după promovarea examenului de finalizare)

6.1 Studii universitare de master 
Master programme 

Access to further study (after passing the final examination)

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE (if applicable)

L.S. 
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Secretar şef universitate

University Chief Registrar

Ing. Viorica CAZACU

RECTOR 
RECTOR 

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU 

Dr. ing. Mihaela NEICĂ

Faculty Registrar/Department Registrar 
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Prof. univ. dr. teodor ROBU 
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Acest document conţine un număr de 9 pagini.

_________/____________ 

7.1 

7.3 

7.2 

7.4 

7.5 7.6 

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
Funcţia Semnătura Funcţia Semnătura

5) Nr. şi data eliberării Ştampila sau sigiliul oficial

This document consists 9 pages. 

L.S. 

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI

 
 

1) To be filled in by the awarding institution that must check the legality of all information provided in the diploma and diploma supplement.
2) It shall be mentioned total hours of which: total hours of courses (C), seminars (S), laboratory(L), practical courses (LP), projects (P). 
3) Average grades per academic year with two decimals, with no approximation. 
4) Overall average grades with two decimals with no approximation. 
5) To be completed by the institution which provided enrollment of the holder and will further mention the number of pages of this 
document. 
The Diploma Supplement written on A4 format (both sides) shall be numbered, and shall be stamped on each page in the right down 
corner. 

1) Se completează de către instituţia de învăţământ superior care acordă diploma. Aceasta trebuie să verifice legalitatea tuturor 
înscrisurilor de pe actul de studii şi de pe suplimentul la diplomă. 
2) Se va menţiona numărul total de ore din care: numărul total de ore de curs (C); numărul total de ore de seminar (S); numărul total de 
ore de laborator(L);numărul total de ore de lucrări practice (LP); numărul total de ore de proiect (P); etc. 
3) Medii anuale cu două zecimale, fără rotunjire. 
4) Medii generale cu două zecimale, fără rotunjire. 
5) Se va completa de către instituţia care a asigurat şcolarizarea titularului, menţionându-se numărul de pagini ale documentului. 
Suplimentul la diplomă se va redacta pe format A4 (faţă/verso), se va numerota şi se va ştampila pe fiecare pagină, pe colţul din dreapta 
jos. 

L.S. 
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\ 

Kindergarten 

Primary education 

Lower secondary education 

Upper secondary education 
General education 

Upper secondary education 
Technical 

Upper secondary education 
Military, artistic, theological,sports, 

pedagogical 
Vocational 
education 

Post 
secondary 
education Bachelor studies 

Ciclul I - Studii universitare de licenţă (Diplomă de licenţă) 
<-*-

<-*-

31 

29 

24 

22 

18 

16 

6 

4 

10 

age/ 
* - baccalaureate entrance only  

EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA

8. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM 

OVERVIEW OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Master studies 
Ciclul II - Studii universitare de masterat (Diplomă de master) 

PhD studies 
Ciclul III - Studii universitare de doctorat (Diplomă de doctor) 

 
Continuing Professional Training - Formare continuă
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Admission to higher education is based on the baccalaureate diploma (12 years of study) and access the master programmes is based on the BA / BSc / 
BEng degree. 
 
Bachelor studies presuppose 180-240 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS). 
 
MA / MSc / MEng studies presuppose 90-120 credit points, calculated in accordance with European Credit Transfer System (ECTS). Exceptionally, 
depending on the duration of the bachelor studies, the lower ECTS limit can be 60 transferable credits. 
 
For professions regulated by European norms, regulations or good practice, B.A./B.Sc. and M.A. studies can be provided as part of a 5 to 6 year full 
time study programme, thus diplomas are recognized as master's degree certificates (the following study fields are covered: Medicine - 360 ECTS, 
Dentistry - 360 ECTS, Pharmacy - 300 ECTS, Veterinary medicine - 360 ECTS, Architecture - 360 ECTS and Urban Planning - 300 ECTS). 
 
PhD studies result in a doctoral research thesis,  while successful candidates are awarded a PhD diploma. 
 
The Romanian higher education system is an open system. All Romanian acredited universities use the European Credit Transfer System (ECTS). 
 
Academic distance learning programmes shall be organised for the authorised and accredited study programmes. 
 
Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demand and on the professional retraining needs.
*În conformitate cu modificările introduse în sistemul de învăţământ superior de Legea nr. 288/2004

According to the changes brought to the higher education system by Law no. 288/2004

L.S. 
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Anexa II.6.1 
 

 
LISTA SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A CÂMPURILOR DIDACTICE 

 
disponibile pentru specializarea agricultură, studii de licenţă 

 
 

A. AMFITEATRE 

Denumire 
amfiteatru 

Suprafaţa 
totală (m2) Număr locuri Formaţiunea 

de lucru 

Suprafaţa 
medie/loc 

amenajat (m2) 
A3 100 90 An studiu 1,1 
A4 220 200 An studiu 1,1 
A5 220 200 An studiu 1,1 

Total 540 490 An studiu 1,1 
 

B. LABORATOARE LICENŢĂ 
 

Nr. 
crt. Nume laborator Suprafaţa, 

m2 
Număr de locuri 

amenajate 
Formaţia de 

lucru 

Suprafaţa/ 
loc 

amenajat 
m2 

Suprafaţa/
Student m2

1. Chimie şi biochimie I 73 24 Grupa (27) 3,0 2,7 
2. Chimie şi biochimie II 32 14 Grupa (27) 2,3 1,2 
3. Bază energetică 220 20 Grupa (27) 11,0 8,1 
4. Biofizică şi 

agrometeorologie 
60 16 Grupa (27) 3,7 2,2 

5. Informatică 63 25 Grupa (27) 2,5 2,3 
6. Fizică 1 60 16 Grupa(27) 3,7 2,2 
7. Botanică 50 20 Grupa (27) 2,5 1,9 
8. Topografie 90 20 Grupa (27) 4,5 3,3 
9. Construcţii 50 20 Grupa (27) 2,5 1,9 
10. Economie politică (pt.  

Drept şi legislaţie) 
30 30 Grupa(27) 1,0 1,1 

11. Sala de sport 566 80 Grupa (27) 7,1 20,9 
12. Limbi străine 50 36 Grupa (27) 1,4 1,9 
13. Agrotehnică 90 20 Grupa (23) 4,5 3,9 
14. Agrochimie 105 30 Grupa (23) 3,5 4,6 
15. Genetică 98 25 Grupa (23) 3,9 4,3 
16. Îmbunătăţiri funciare 60 20 Grupa (23) 3,0 2,6 
17. Pedologie 80 24 Grupa (23) 3,3 3,5 
18. Fiziologia plantelor 100 50 Grupa (23) 2,0 4,3 
19. Ecologie 86 25 Grupa(23) 3,4 3,7 
20. Microbiologie 144 30 Grupa (23) 4,8 6,3 
21. Instalaţii frigorifice şi 

de climatizare 
70 30 Grupa (23) 2,3 3,0 

22. Utilaje în ind. 
alimentară 

121 35 Grupa (23) 3,4 5,2 

23. Organe de maşini;  
Rezistenţa 
materialelor 

71 28 Grupa (23) 2,5 3,1 

24. Proiectare pe 50 20 Grupa (23) 2,5 2,2 



calculator 
25. Conducere auto 220 20 Grupa(23) 11 9,6 
26. Ameliorarea plantelor 70 30 Grupa(22) 2,3 3,2 
27. Fitotehnie 90 30 Grupa(22) 3,0 4,1 
28. Cultura pajiştilor 86 25 Grupa(22) 3,4 3,9 
29. Fitopatologie 144 30 Grupa (22) 4,8 6,5 
30. Zootehnie 90 25 Grupa(22) 4,1 4,0 
31. Economie agrară 30 22 Grupa(22) 1,4 1,4 
32. Management 40 22 Grupa(22) 1,8 1,8 
33. Contabilitate 35 22 Grupa (22) 1,6 1,6 
34. Vibraţii mecanice 108 36 Grupa(22) 3,0 4,9 
35. Analize si incercari 

mecanice Prof. “V. 
Bausic” 

122 30 Grupa(22) 4,11 5,5 

36. Microprocesoare, 
Microcontrolere si 
Electronica Auto 

70 20 Grupa(22) 3,5 3,2 

TOTAL 3524 970 865 3,63 4,07 
* - numărul de studenţi dintr-o grupă este cuprins între  22 şi 27 

 
C. SĂLI DE SEMINAR 

Nr. 
crt. Nume laborator Suprafaţa 

m2 
Număr de locuri 

amenajate 
Formaţia 
de lucru*

Suprafaţa/ loc 
amenajat m2 

Suprafaţa/ 
Student m2 

1 Economie politică 30 30 Grupa (27) 1,0 1,1 
2 Limbi străine 50 36 Grupa (27) 1,4 1,9 
3 Economie agrară 30 30 Grupa (22) 1,0 1,4 
4 Management 40 35 Grupa (22) 1,1 1,8 
5 Contabilitate 35 30 Grupa (22) 1,1 1,6 

Total 185 161  1,2 1,6 
 

D. CÂMPURI DIDACTICE ŞI EXPERIMENTALE 
 

Localizare Suprafaţa totală (ha) 

Câmp didactic  10,0 
Ferma Didactică Ezăreni 169 
Staţiune Didactică 7000 
Total 7179 

 
 

E. SITUAŢIA CÂMPURILOR EXPERIMENTALE 
 

Disciplina Câmpuri experimentale - m2 

Fitotehnie 1,0 ha Ezăreni 
Agrochimie 0,5 ha Ezăreni 
Ameliorarea plantelor 5,0 ha Ezăreni 
Genetică 2,0 ha Ezăreni 
Îmbunătăţiri funciare 1,0 ha Ezăreni 
Culturi furajere 0,5 ha Ezăreni 

TOTAL 10,0 ha 
 



Anexa II.6.2. 
 

 
Număr de calculatoare şi adrese de e-mail ale persoanelor care deservesc programul de 

“Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară” 
 
 

Număr total calculatoare = 125 
 

Nr. 
crt. Disciplina Nr. 

calculatoare Personal disciplină Adrese e-mail 

1 Matematică şi statistică 1 Asist. dr. Chiruţă Ciprian kyru@uaiasi.ro 
Şef lucr. dr. Trofin Alina atrofin@uaiasi.ro 
Şef lucr. dr. Patraş Antoanela apatras@uaiasi.ro 
Asist. dr. Ungureanu Elena eungureanu@uaiasi.ro 2 Chimie generală 3 

Asist. dr. Tucaliuc Roxana rtucaliuc@uaiasi.ro 
prof. dr. Roşca Radu rrosca@uaiasi.ro 
Şef lucr.dr. Cazacu Dan dcazacu@uaiasi.ro 3 Baza energetică  

şi maşini agricole 8 
Asist. drd. Vlahidis Virgil vlahidis@uaiasi.ro 
Conf. dr. Sirbu Culita csirbu@uaiasi.ro 4 Botanică  2 Şef lucr. dr. Huţanu Mariana mariana_hutanu@yahoo.com 

5 
Rezistenţa materialelor; 
Elemente de ingineria 
materialelor 

2 şef lucr. Chirilă Constantin chirilac@uaiasi.ro 

6 Informatică 20 Marius Călin mcalin@uaiasi.ro 

7 Geometrie descr. şi desen 
tehnic 2 Şef. lucr. dr. Bucur Roxana roxana-r@uaiasi.ro 

8 Biofizică şi agrometeorologie 3 Şef lucr. dr. Iuliana Motrescu imotrescu@uaiasi.ro 
9 Principiile agriculturii durabile 2 şef lucr. Răus Lucian rauslucian@uaiasi.ro 

Asist. drd. Avarvarei Simona simona@uaiasi.ro 
Asist. dr. Petrea Elena ela_florea@yahoo.com 10 Limbi străine 4 
Asist. dr. Mihalache Roxana roxxanac@yahoo.com 
Prof. dr. Jitareanu Gerard gerardj@uaiasi.ro 
Şef lucr. dr. Răus Lucian rauslucian@uaiasi.ro 11 Agrotehnică 5 
Asist. dr.Ţopa Denis topadennis@yahoo.com 

12 Agrochimie 3 Şef. lucr. dr. Volf Mariana marianavolf@hotmail.com 

13 Genetică 2 Şef. lucr. dr. Creţu Lucian lucian_c@uaiasi.ro 

14 Electrotehnică 1 Şef lucr. dr. Cârlescu Petru pcarlescu@yahoo.com 

15 Îmbunătăţiri funciare  2 Prof. dr. Bucur Daniel dbucur@uaiasi.ro 

Conf. dr. Filipov Feodor ffilipov@uaiasi.ro 16 Pedologie  2 Conf. dr. Teodorescu Soare Eugen eug_teod@uaiasi.ro 
Prof. dr. Jităreanu Doina doinaj@uaiasi.ro 17 Fiziologia plantelor 2 Asist. dr. Marta Alina alinamarta_fiziologie@yahoo.com

18 Tehnică experimentală 2 Şef lucr. dr. Răus Lucian rauslucian@uaiasi.ro 
Prof. dr. Ulea Eugen eulea@uaiasi.ro 19 Microbiologie  2 Şef lucr. dr. Lipşa Florin flipsa@uaiasi.ro 
Prof. dr. Ţenu Ioan itenu@uaiasi.ro 
Şef. lucr. dr. Cârlescu Petru pcarlescu@yahoo.com 20 

Procese şi op. in ind. alim.; 
Utilaje în ind. alim; 
Maşini şi inst. horticole 

3 
Şef lucr.dr. Cazacu Dan dcazacu@uaiasi.ro 
Prof. dr. Uleau Eugen eulea@uaiasi.ro 21 Protecţia plantelor 2 Şef lucr. dr. Lipşa Florin flipsa@uaiasi.ro 

Prof. dr. Roşca Radu rrosca@uaiasi.ro 
22 

Mecanica fluidelor şi 
hidraulică; 
Inst. frigorifice;  
Acţionări hidropneumatice 

3 Şef lucr.dr Constantin Chirilă chirilac@yahoo.com 



Prof. dr Vintu Vasile vvintu@uaiasi.ro 23 Pratologie şi pratotehnică 18 Asist. dr. Popovici Iulian iulian_vici@yahoo.com 
24 Fitotehnie 4 Şef. lucr. dr. Zaharia Marius mzaharia@uaiasi.ro 

Prof. dr. Gîlcă Ioan igilca@uaiasi.ro 25 Zootehnie  3 Asist. dr. Radu Raluca rraluca2001@yahoo.com 
26 Management  3 Şef lucr. dr. Ungureanu George ungurgeo@uaiasi.ro 
27  2 Prof. dr. Robu Teodor teorobu@uaiasi.ro 

28 Economie rurală şi 
contabilitate 3 Conf. dr. Ignat Gabriela gabriela@uaiasi.ro 

29 Marketing  2 Conf. dr. Gîndu Elena egindu@uaiasi.ro 
30 Drept şi legislaţie agrară 2 Asist. dr. Mihalache Carmen  av_carmen_diaconu@yahoo.com 
31 Electronică aplicată 6 Conf. dr. Radu Drosescu drosescu@iasi.astral.com 
32 Vibraţii 10 Conf. dr. Carmen Bujoreanu bujor1000@yahoo.com 

 
 



 
 
 

ALIASURI 
 
 

 
Facultatea de Agricultură 
 
staff_agro@uaiasi.ro 
teorobu, mstanciu, csamuil 
 
dir-dep-agr@uaiasi.ro 
ailincai, eulea, stejarel 
 
birou_cons_a@uaiasi.ro 
teorobu, mstanciu, csamuil, ailincai, eulea, stejarel 
 
consiliu_a@uaiasi.ro 
teorobu, mstanciu, csamuil, ailincai, eulea, stejarel, dbucur, dcazacu, egindu, ffilipov, cicipop, rrosca, 
cristinaslabu@yahoo.com, csirbu, mzaharia, ungurgeo 
 
pedotehnica@uaiasi.ro 
gerardj, dbucur, rrosca, itenu, ailincai, ffilipov, eug_teod, dcazacu, pcarlescu, echiorescu,  
chirilac, roprea, rauslucian, mariana.volf, simion, crhutanu, vlahidis 
 
stiinta-plantelor@uaiasi.ro 
eulea, cleonte, gug, vvintu, teorobu, doinaj, mogirzan, silvyp27@yahoo.com, csamuil, csirbu,  
simion, lucian_c, mzaharia, cslabu, luminico2003@yahoo.com, mariana_hutanu@yahoo.com, rstela, 
ntalmaciu@yahoo.com, flipsa, alinamarta_fiziologie@yahoo.com, viacob, doinatoma, maxinte, teoiacob, 
vasilica, cmilica, tempus, aionel 
 
agroeconomie@uaiasi.ro 
stejarel, achiran, mstanciu, cicipop, egindu, sysy_moraru@yahoo.com, stefang, ungurgeo, donosd, 
gabriela, ramoraru, dbodescu, roxxanac@yahoo.com, elenapetrea, simona, boghitae@yahoo.com, 
av_carmen_diaconu@yahoo.com, cgorban, fmurariu, elena.velescu, danielaciocoiu, monicaoprea 



 
 

SITUAȚIE 
număr de calculatoare şi de licențe soft 

‐ 2013 ‐ 

 
 
 

Nr. total de calculatoare 
din care: 

721 

• PC‐uri  509 
• Laptop‐uri  212 

 
 

Nr. total de licențe programe 
din care: 

927 

• Licențe sisteme de operare  284 
• Licențe Antivirusuri  305 
• Licențe Office  244 
• Alte licențe    94 
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
Facultatea de Horicultură 
Specializarea: Matematică 
 

 
FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC 

 
 
 
 

1. Denumire laborator: Laborator Informatică 
 
2. Disciplina deservită: - Matematică 
 
3. Locaţie (corp clădire, sala): corp USAMV, et. 2 
 
4. Număr de locuri (studenţi): 25 
 
5. Suprafaţa: 63 m2 

 

6. Dotare: 
 
 
 
 
 

Data:        Titular disciplină: 
14.02.2014      Sef lucrări dr. Ciprian Chiruţă 
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
Facultatea de Agricultură 
Specializarea: Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară 
 

 
FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC 

1. Denumire laborator: Agrotehnica 
 
2. Disciplina deservită: Agrotehnică 
 
3. Locaţie (corp clădire, sala): L 13 
 
4. Număr de locuri (studenţi): 25 
 
5. Suprafaţa: 90 m2 

 

6. Dotare: 
 

Nr.cr
t. Denumire echipament Bucati Sursa de finantare 

Sonde pentru recoltat probe de sol 
 Set sonda agrochimica (ciocan + parghie) L = 100 

cm, diametru = 18 mm Eijelkamp 1  MEC 

 Set sonda agrochimica diametru 13 mm Eijelkamp 1 MEC 
 Set prelevare probe sol in asezare naturala pentru 

cilindri 53 x 50 mm (set complet) Eijelkamp 1 MEC 

 Inel recoltare cilindri + ghidaj pentru cilinri 53 x 50 
mm Eijelkamp 2 MEC 

 Trusa sonde pentru extras probe sol in asezare 
modificatapana la 5 m Eijelkamp 1 Cercetare 

 Set prelevare probe sol in asezare naturala pina la 7 
m, pentru soluri grele (diametru 7 cm, 30 cm 
lungime, in folii transparente) (set complet) 
Eijelkamp 

1 

MEC 

 Trusa sonde extras probe de sol pentru studiul 
sistemului radicular Eijelkamp 1 Cercetare 

 Trusa cilindrii 53 x 50 mm Eijelkamp 15 Cercetare + MEC 
Structura solului  
 Sistem sitare probe de sol Retsch – AS 300 1 Cerectare 
 Sistem sitare probe de sol ?.... 1 Cerectare 
 Garnituri site Retsch (0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 mm) 2 Cerectare 
 Site (0,25, 1, 2 mm) (3 buc/set) 2 Cerectare 
 Aparat pentru determinarea stabilităţii hidrice 

Eijelkamp (set complet) 2 Cerectare +MEC 

 Garnituri site (0.25 mm) (8 buc /set) Eijelkamp 2 MEC 
 Garnituri site (0.045 – 2 mm) (8 buc /set) Eijelkamp 1 MRC 
 Set cilindri inox (64 x 45 mm) (16 buc/set) 2 MEC 
 Aparat Tiulin-Erikson (3 seturi site) 1 - 
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 Garnituri site (0.25 ....5 mm) pentru metoda Tiulin 
Erikson 6 - 

    
Penetrometre + accesorii   
 Penetrologer electronic standard Eijelkamp 1 Cercetare 
 Set optional de conuri pentru penetrologger cu unghi 

de 30 grade si aria 1, 2, 3, 5, 7.5 si 10 cm2 Eijelkamp 1 MEC 

 Tija penetrologger (diametrul de 8 mm si 10 mm) 
dintr-o singura bucata (80 cm lungime) Eijelkamp 1 MEC 

 Pentrometru de suprafata – set standard Eijelkamp 1 MEC 
 Pocket penetrometer Eijelkamp 1 MEC 
 Dispozitiv pentru determinare fortei de forfecare 

Eijelkamp 1 MEC 

 Senor umiditatea Theta pentru penetrologger 
Eijelkamp 1 MEC 

    
U% , PT, pF, Permebilitate, Aeratie, Infiltrare, etc. 
 Umidometru electronic cu sensor Thetaprobe + 

accesorii Eijelkamp 1 MEC 

 TRIME-FM2 – dispozitiv pentru determinarea 
umidităţii solului în câmp Eijelkamp 1 Cerectare 

 Senzor pentru Trime FM Eijelkamp 1 MEC 
 Set pentru inregistrarea umiditatii, conductivitatii si 

a temeperaturii solului cu senzori de camp 1 MEC 

 Set pentru determinarea curbei pF pentru valori 
cuprinse intre 0-4.2 pF (40 probe) Eijelkamp 1  

 Determinare curbei pF cu placi ceramice (valori 2-
4.2) Eijelkamp 1 MEC 

 Set pentru determinarea permeabilitatii pentru apa 
solului in asezare naturala (set cu 25 probe) pt 
cilindri de 53 mm Eijelkamp 

2 
MEC 

 Picnometru pentru aer cu mercur (cilindrii 53 mm) 
Eijelkamp 1 MEC 

 Air peremeability test Eijelkamp 1 MEC 
 Dispozitiv electronic pentru masurarea  difiziei 

oxigenului – set complet Eijelkamp  MEC 

 Tensiometre standard cu măsurare vacuumetrică 
Eijelkamp 6 Cerectare 

 Tensiometre cu citire rapidă Eijelkamp 3 Cerectare 
 Permeameter Ksat – set standard Eijelkamp 1 MEC 
 Infiltrometru cu inele duble set complet Eijelkamp 1 MEC 
 Termometru digital pentru sol (adincimi de 0.5 si 1 

m) Eijelkamp 2 MEC 

    
Balante electronice, etuve, etc.  
 Etuva 1  
 Balante analitice electronice ADAM – PGW 453 c 2 Cerectare 
 Balanta electronica METTLER TOLEDO 1  
 Balanta electronica KERN 1  
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 Etuvă convecţie forţată   
 Distilator   
    
Reziduri, insusiri chimice, metale grele, etc. 
 Gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masă, cu 

detector quadrupol + accesorii Agilent 1 MEC 

 Gaz cromatograf + accesorii 1 MEC 
 Spectrofotometru cu absorbtie atomica cu cuptor de 

grafit si autosampler + accesorii Shimadzu 1 MEC 

 TOC-Analyser si accesorii (determinarea carbonului 
organic total) 1 Fonduri structurale 

 Sistem pentru determinarea fotozintezei + Accesorii 
(sistem complet) 1 Fonduri structurale 

 Aparat pentru determinarea continutului de clorifila 
CCM200 1 Fonduri structurale 

 Aparat pentru masurarea suprafetei frunzei AM300 1 Fonduri structurale 
    
    
Masini si utilaje agricole 
 Tractor 45 CP 1 Cerectare 
 Echipament deprecizie autopropulsat pentru recoltat 

in campuri experimentale + Accesorii (Combina 
campuri experimentale) 

1 
Fonduri structurale 

 Platforma taransport echipamente cercetare 1 Fonduri structurale 
 Masina de erbicidat tractata EEP 300 1 Cerectare 
 Grapa rotativa Delfino DL 1500 1 Cerectare 
 Cultivator CSC 00B/5 1 Cerectare 
 Tocatoare resturi vegetale Barbi 180 1 Cerectare 
 Remorca de transport B 125 GCF 1 Cerectare 
 Semanatoare pentru plante prasitoare SPC 4 FS 1 Cerectare 
 Semănatoare pentru prăsitoare 1 Cerectare 
 Plug simplu cu 2 trupite 1 Cerectare 
 Scarificator CV 5 Rinieri (215 kg) 1 Cerectare 
 Grapă cu discuri pentru câmpurile experimentale 1 Cerectare 
 Cultivator pentru câmpurile experimentale 1 Cerectare 
 Semănătoare pentru cereale 1 Cerectare 
   Cerectare 
Diverse 
 Carucior transport probe 1 Cerectare 
 Raft mobil pt. uscat probe sol  1 Cerectare 
 Sonde recoltat probe sol (vechi)  Cerectare 
 Calculatoare (in uz) 5 Cerectare 
 Imprimante (in uz) 5 Cerectare 
 Sticlarie laboarator (eprubete, pahare, pisete, 

cilindrii gradati, etc.) OK Cerectare 

 Fiole aluminiu  Cerectare 
 Picnometre  Cerectare 
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Infrastructura de tehnica de calcul disponibila: 
Intel P4 – 3 GHz (4 buc),  
Intel P2- 450 Mhz (6 buc), 
 Laptop Intel Presario 1500 – 2 Ghz (1 buc), 
 Pocket PC Dell – 450 Mhz (1 buc), Imprimanta laser HP 6L (1 buc),  
 
Imprimanta jet cerneala HP Deskjet 710 C (2 buc),  
Scanner Epson (1 buc),  
Videoproiector Sony,  
Camera foto Cannon 5 megapixeli,  
Software: 
 Licente Windows XP, Licente Office XP, Trime WinMonitor (Program pentru calibrarea si utilizarea 
aparatului TRIME-FM2 pentru masurarea umiditatii solului în camp), PC software penetrologger 
(Program pentru înregistrare, clasificare si reperezentare grafica si numerica a rezultatelor obtinute cu 
ajutorul  Penetrologger-ului standard), AGROEXPERT, Magellan 3.0. 
 
    
Software: 
 Licente Windows XP,  
Licente Office XP,  
Trime WinMonitor (Program pentru calibrarea si utilizarea aparatului TRIME-FM2 pentru masurarea 
umiditatii solului în camp),  
PC software penetrologger (Program pentru înregistrare, clasificare si reperezentare grafica si numerica a 
rezultatelor obtinute cu ajutorul  Penetrologger-ului standard),  
AGROEXPERT,  
Magellan 3.0. 
 
 

 
 
     Data: 27.02.2014 

 
 
       
 





































































Anexa II.4.5. 
 

LISTA LABORATOARELOR DIDACTICE 

disponibile pentru specializarea ”Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 
agricultură şi industria alimentară”,  studii de licenţă 

 

Nr. 
crt. Nume laborator Suprafaţa, 

m2 

Număr de 
locuri 

amenajate 
Formaţia de lucru*

Suprafaţa/ 
Student, 

m2 
1. Chimie şi biochimie I 73 24 Grupa (27) 2,7 
2. Chimie şi biochimie II 32 14 Grupa (27) 1,2 
3. Bază energetică 220 20 Grupa (27) 8,1 
4. Biofizică şi agrometeorologie 60 16 Grupa (27) 3,7 
5. Informatică 63 25 Grupa (27) 2,3 
6. Fizică 1 60 16 Grupa(27) 2,2 
7. Botanică 50 20 Grupa (27) 1,9 
8. Topografie 90 20 Grupa (27) 3,3 
9. Construcţii 50 20 Grupa (27) 1,9 
10. Economie politică 30 30 Grupa(27) 1,1 
11. Sala de sport 566 80 Grupa (27) 20,9 
12. Limbi străine 50 36 Grupa (27) 1,9 
13. Agrotehnică 90 20 Grupa (23) 3,9 
14. Agrochimie 105 30 Grupa (23) 4,6 
15. Genetică 98 25 Grupa (23) 4,3 
16. Îmbunătăţiri funciare 60 20 Grupa (23) 2,6 
17. Pedologie 80 24 Grupa (23) 3,5 
18. Fiziologia plantelor 100 50 Grupa (23) 4,3 
19. Ecologie 86 25 Grupa(23) 3,7 
20. Microbiologie 144 30 Grupa (23) 6,3 
21. Instalaţii frigorifice şi de 

climatizare 
70 30 Grupa (23) 2,3 

22. Utilaje în ind. alimentară 121 35 Grupa (23) 3,4 
23. Organe de maşini;  

Rezistenţa materialelor 
71 28 Grupa (23) 2,5 

24. Proiectare pe calculator 50 20 Grupa (23) 2,5 
25. Conducere auto 220 20 Grupa(23) 9,6 
26. Ameliorarea plantelor 70 30 Grupa(22) 3,2 
27. Fitotehnie 90 30 Grupa(22) 4,1 
28. Cultura pajiştilor 86 25 Grupa(22) 3,9 
29. Fitopatologie 144 30 Grupa (22) 6,5 
30. Zootehnie 90 25 Grupa(22) 4,1 
31. Economie agrară 30 22 Grupa(22) 1,4 
32. Management 40 22 Grupa(22) 1,8 
33. Contabilitate 35 22 Grupa (22) 1,6 



34. Vibraţii mecanice 108 36 Grupa(22) 3,0 
35. Microprocesoare, 

Microcontrolere si Electronica 
Auto 

70 20 Grupa(22) 3,5 

36. Analize si incercari mecanice 
Prof. “V. Bausic” 

122 30 Grupa(22) 4,1 

* - numărul de studenţi dintr-o grupă este cuprins între  22 şi 27 
 


