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 Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMV Iaşi a fost acreditată pentru  
domeniul Medicină Veterinară - zi, 6 ani, specializarea Medicină Veterinară. În anii 2000 şi 
2005 Facultatea de Medicină Veterinară a fost reacreditată conform legii de către CNEAA. În 
anul 2007 Facultatea a fost evaluată de ARACIS, odată cu evaluarea UniversităŃii, structurile 
instituŃionale primind calificativul “grad înalt de încredere”. 

 În anul 2009, Facultatea a avut ca misiune fundamentală formarea de medici veterinari 
generalişti, cadre cu pregătire superioară, prin organizarea a două principale activităŃi: 
învăŃământ universitar şi cercetare. 
 
 

I .  ÎNVĂłĂMÂNTUL 
 

Procesul didactic a fost perfecŃionat mai ales în latura sa aplicativă, prin îmbunătăŃirea 
învăŃământului clinic şi modernizarea clinicilor, utilarea unor spaŃii din Spitalul veterinar, 
organizarea cât mai eficientă a practicii confom planurilor de învăŃământ, în condiŃiile reŃelei 
sanitare veterinare, a laboratoarelor de diagnostic, a clinicilor particulare şi a fermelor de 
animale. 
 
 A. NUMĂRUL DE STUDENłI  
 

Sinteza numărului de studenŃi la diferitele forme de învăŃământ din Facultatea de 
Medicină Veterinară  înregistraŃi în evidenŃele FacultăŃii  în anul universitar 2008-2009 este 
următoarea: 
  

Total general Buget Taxa 
An 
univ. 

Tot. Facultate Cole 
giu 

Masterat Tot. Facultate Cole 
giu 

Masterat R. 
Moldova 

Tot. Facultate Cole 
giu 

Masterat Stud. 
straini 

2007/ 
2008 

 1014 852   -  162 550  479  -  71   7 442  351  -  91  15  

  
 B. CALITATEA PROCESULUI DIDACTIC 
 

łinând seama de misiunea UniversităŃii, de programele manageriale ale Rectorului 
USAMV Iaşi, de situaŃile concrete identificate la nivelul FacultăŃii, de diversitatea ofertei 
educaŃionale, de resursele umane existente, precum şi de cerinŃele de perspectivă privind 
evaluarea cadrelor şi a procesului didactic, în anul universitar 2008-2009 s-au înregistrat 
următoarele rezultate în procesul didactic:  

 
- promovabilitate:                                        Facultate - 89,9%, Master - 83,9% 



- rezultate bune şi f. bune (8,9,10):             Facultate - 26,2% 
- grad de promovabilitate:                           LicenŃă - 98,3%, DisertaŃie - 63,8%. 

Promovabilitatea studenŃilor depăşeşte 40% în fiecare an de studiu, fiind cuprinsă 
între 73,8% (anul I) şi 99,2% (anul VI). Pe total Facultate promovabilitatea este de 82,8% din 
care 41,5% integralişti şi 41,3% promovaŃi cu minim 40 de credite. SituaŃia statistică a 
rezultatelor profesionale ale studenŃilor se analizează semestrial în Consiliul FacultăŃii. 

Examenul de licenŃă s-a desfăşurat conform normelor Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului . Subiectele lucrărilor de diplomă au fost solicitate de studenŃi şi 
aprobate de conducerea facultăŃii încă din anul IV de studii pentru a beneficia de stagiile de 
practică efectuate în unităŃile de producŃie sau de cercetare. Promovabilitatea la examenul de 
licenŃă în ultimii 3 ani a fost de 98,5% în 2007 şi  98,28% în 2008 şi 92,5% în 2009. 

 
 
 C. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂłĂMÂNT 
 
 In anul universitar 2008-2009, s-au corelat planurile de învăŃământ între facultăŃile de 
profil din celelalte centre universitare, curricula fiind modificată în conformitate cu cerinŃele 
procesului Bologna şi criteriile de evaluare EAEEV, studiile fiind realizate astfel: 

-licenŃă : 6 ani 
-master : 1,5 ani 
-doctorat : 4 ani  
 

Baza materială 

 Întregul spaŃiu de învăŃământ este proprietatea UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi situată la adresa Aleea M. Sadoveanu 
Nr. 3 - 8.  Calitatea acestor spaŃii este corespunzătoare realizării procesului didactic. 

Procesul didactic se desfăşoară în totalitate în spaŃiile UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole 
şi Medicină Veterinară din Iaşi, nefiind nevoie de spaŃii închiriate. Facultatea asigură spaŃii de 
învăŃământ şi cercetare care corespund specificului domeniului medicinii veterinare, 
reprezentate prin săli de curs, laboratoare şi Centru de cercetare, care respectă normele tehnice 
de siguranŃă şi igienico-sanitare în vigoare.  

SĂLI DE CURS 

Facultatea de Medicină Veterinară dispune de două amfiteatre proprii, respectiv A1 MV 

cu capacitatea de 128 locuri şi suprafaŃa de 150 mp şi  A2 cu 216 de locuri şi suprafaŃă totală 
de 200 m2, iar în asociere cu celelalte specializări din universitate foloseşte şi alte  amfiteatre. 
Sălile de curs asigură o suprafaŃă de 1-1,3 mp/student. 

SĂLI DE LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII 

Lucrările vizând dobândirea deprinderilor practice ale studenŃilor şi activitatea de 
cercetare ştiinŃifică, respectiv aplicaŃiile practice la studiile de licenŃă, se desfăşoară în spaŃiul 
laboratoarelor şi sălilor de seminar care aparŃin disciplinelor cuprinse în planul de învăŃămănt. 
Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi dispune de 17 laboratoare şi clinici proprii. Sălile de 
lucrări practice asigură o suprafaŃă de 2,5 – 5,8 mp/student. 



Clinicile dispun de spatii de spitalizare pentru animale mari si animale mici. SpaŃiile 
didactice existente în Facultate acoperă în totalitate necesităŃile desfăşurării în condiŃii optime 
a procesului de învăŃământ, iar gradul de acoperire corespunde normativelor în vigoare. 

Sălile de curs, seminarii şi lucrări practice dispun de facilităŃile necesare desfăşurării 
procesului didactic (laptop, videoproiector, calculatoare, imprimante, retroproiector, 
aspectomat, cameră video şi alte materiale didactice, softuri şi baze de date specifice 
disciplinelor de studiu)  

Alături de laboratoarele şi sălile de seminarii administrate de Facultatea de Medicină 
Veterinară, pregătirea studenŃilor se realizează şi în alte laboratore din proprietatea USAMV 
Iaşi aparŃinand FacultăŃilor de Agricultură, Horticultură şi Zootehnie.  

SPAłII DE CERCETARE 

Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenŃii desfăşoară o activitate de cercetare 
conformă direcŃiilor stabilite prin planurile strategice ale facultăŃii, care se încadrează în 
ariile tematice prioritare stabilite la nivel naŃional şi european, fiind în concordanŃă cu 
priorităŃile tematice ale UniversităŃii. Cercetarea fundamentală şi aplicată are loc în 
laboratorele şi spaŃiile de cercetare proprii, valorificarea şi diseminarea rezultatelor 
făcându-se prin mijloace proprii şi în unităŃi partenere. Laboratoarele destinate cercetării 
intră în alcătuirea Centrului Universitar de Cercetării Medicale Veterinare Iaşi. MenŃionăm 
faptul că există discipline în planul de învăŃământ care, administrativ, aparŃin altor facultăŃi 
sau specializări şi care dispun de spaŃii de cercetare proprii (ex: Creşterea animalelor, 
ProducŃii animale, NutriŃia animală, Informatică, Management, Economie agrară etc.).  

LOCURI ŞI UNITĂłI DE PRACTICĂ 

Studentii din anii I-II desfasoara practica in cadrul Centrului de practică al UniversităŃii 
de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi de la Vatra Dornei, în 
ferme zootehnice şi cabinete veterinare de pe raza municipiului Iaşi, DirecŃia Sanitar- 
Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor Iaşi şi clinicile facultăŃii, unde execută toate 
lucrările legate de tehnologiile de creştere a speciilor de animale de importanŃă economică, cât 
şi cele de producere şi conservare a furajelor. 

Pentru instruirea practică a studenŃilor din anii III şi IV se efectuează deplasări în unităŃi 
zootehnice de profil, dintre cele mai reprezentative, in unitati de industrie alimentara si in 
circumscriptii sanitare veterinare. Pe bază de ConvenŃii de colaborare semnate cu DirecŃiile 
Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa Alimentelor, practica programată la sfârşitul fiecărui 
an universitar se desfăşoară în unităŃi subordonate acestora, preponderent în CircumscripŃii 
sanitare-veterinare, sub supravegherea medicilor veterinari practicieni şi controlul cadrelor 
didactice. 

Studentii din anii terminali V-VI mai desfasoara practica in circumscripŃii sanitare-
veterinare, clinicile şi laboratoarele facultatii, la serviciul de triaj şi în unitati de industrie 
alimentara, în funcŃie de specificul lucrării de licenŃă. 
 
 
 E. ORGANIZAREA ADMITERII  
 
 Admiterea s-a realizat prin menŃinerea aceleiaşi metodologii aprobată de Senatul 
USAMV, ca şi în anul precedent, luîndu-se în calcul mediile obŃinute în liceu (75%) şi media 
de la bacalaureat (25%).  
 Promovarea admiterii s-a realizat în toate cele 8 judeŃe din Moldova (Botoşani, 
Suceava, Iaşi, Vaslui, NeamŃ, Bacău, Vrancea, GalaŃi) şi în judeŃele Braşov, Sibiu şi 



Hunedoara, cadrele didactice prezentând Facultatea, condiŃiile de studiu şi de cazare, 
Restaurantul–Cantină, noua Bază sportivă, Biblioteca, Baza hipică, precum şi toate celelalte 
facilităŃi. 
 Concursul de admitere s-a desfăşurat în două sesiuni : iulie şi septembrie, studenŃii 
fiind admişi numai la studii cu frecvenŃă. 

Din datele comparative cu situaŃia ultimilor ani, se constată existenŃa încă a unui 
număr mai mare de candidaŃi decât locurile disponibile, ceea ce a asigurat o concurenŃă de 2,6 
studenŃi/loc bugetat  

Sintetic, situaŃia admiterii 2009 este redată astfel: 
 LICENłĂ : 243 
 MASTER : 104 
 DOCTORAT : 25 
 
 F. ŞCOALA DOCTORALĂ 
 

Specializări: 11 
Conducători doctorate: 19 
Teze de doctorat susŃinute în anul - 2009 : 17 
Admitere 2009: 27 candidaŃi, admiŃi 15 cu frecvenŃă. 

  
 G. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE 
 

Ocuparea posturilor didactice s-a realizat prin concurs, organizat în condiŃiile legii şi pe 
baza Regulamentului aprobat de Senat. 

Gradul de ocupare al cadrelor didactice titulare implicate în procesul de formare pentru 
specializarea Medicină Veterinară este de 1-2,18 norme. Personalul didactic cu vârsta legală 
de pensionare (6 profesori consultanŃi) deŃine între 0-0,72 norme la cumul.  

În anul universitar 2008-2009 corpul didactic al FacultăŃii de Medicină Veterinară a 
cuprins: 49 cadre didactice titulare şi 11 profesori consultanŃi. Din totalul de 74 de posturi, 
sunt ocupate cu cadre didactice titulare 49 posturi ceea ce înseamnă un grad de ocupare de 
66,21%, la care se adaugă 8 posturi ocupate de cadre asociate (profesori consultanŃi cu vârsta 
sub 70 ani şi doctoranzi) reprezentând 10,8 %, structura acestora fiind redată în tabelul de mai 
jos.  Din cele 49 cadre didactice titulare 29 (66,21%) sunt profesori şi conferenŃiari, respectiv 
39,19% posturi ocupate de profesori şi conferenŃiari. Normele didactice sunt ocupate în 
proporŃie de 100% de personal didactic angajat în USAMV Iaşi, personal care nu are norme în 
alte universităŃi. Cadrele didactice titulare au experienŃa şi competenŃa adecvată exigenŃelor 
specifice învăŃământului superior. ToŃi titularii de curs au titlul stiinŃific de doctor în domeniul 
disciplinelor din postul ocupat sau sunt doctoranzi, având competenŃe în domeniul cursului 
predat.  

Ponderea cadrelor pe grade didactice 

Nr. crt. Titlu didactic Număr posturi Pondere (%) 

1 Profesor 15 30,61 

2 ConferenŃiar 14 28,57 

3 Şef de lucrări 12 24,49 

4 Asistent 8 16,33 

TOTAL 49 100,00 
 



PerfecŃionarea activităŃilor didactice şi ştiinŃifice a cadrelor titulare de la Facultate s-a 
realizat prin deplasări în străinătate a 11 cadre didactice şi a 8 doctoranzi, în Ńări cu care 
Facultatea are încheiate acorduri bilaterale de cooperare ca FranŃa, Belgia, Portugalia, SUA, 
Anglia, Italia. PerfecŃionarea personalului didactic se realizează şi se va realiza şi în 
perspectivă prin participarea la programe internaŃionale de cercetare-dezvoltare, formare 
continuă sau mobilităŃi (Socrates, Marie Curie, burse ale Oficiului National al Burselor de 
Studii în străinatate, etc). 

Membri in societăŃi ştiintifice şi profesionale naŃionale:-Membri ai Academiei de 
ŞtiinŃe Agricole şi Silvice – 4;-Academia Oamenilor de ştiinŃă – filiala Iaşi -3;-Asociatia 
Generală a Medicilor Veterinari din România – 56;-AsociaŃia Parazitologilor din România – 
3 ;-Societatea NaŃională de Biologie Celulară – 8;-Societatea Româna de Epidemiologie 
Veterinară – 11;-Colegiul medicilor veterinari – 24; Societatea Inventatorilor din România –1. 

Membri in societăŃi stiinŃifice profesionale internationale : -FederaŃia Veterinarilor 
din Europa- 56; -Societatea Europeana de Biologie Celulară – 8;-AsociaŃia Europeană 
de Epidemiologie Animală – 3 ;-Societatea InternaŃională de Limnologie -1. 

Alte elemente de recunoaştere naŃională şi internaŃională 
-  12 cadre didactice sunt înscrise în Registrul NaŃional al Expertilor evaluatori CNCSIS 
şi CEEX. 

 
 

II. CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ 

Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi şi-a perfecŃionat în mod constant activitatea de 
cercetare.  

În cadrul facultăŃii funcŃionează Centrul Universitar de Cercetari Medicale Veterinare 
Iaşi, acreditat în anul 2001, reacreditat în 2007 şi Filiala  Iaşi a Centrului de Medicină 
Comparată. 

Centrul Universitar de Cercetări Medicale Veterinare are patru priorităŃi tematice şi 
anume:  
• Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 
• Creşterea competitivităŃii pe termen lung; 
• Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman, în special a tinerilor cercetători; 
• Consolidarea unei capacităŃi administrative eficiente.  

Programele de cercetare se desfăşoară în cadrul unor colective multidisciplinare, în 
funcŃie de tematică şi obiective. 
 

Facultatea are o strategie pe termen lung şi programe pe termen mediu şi scurt care se 
referă la obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării, precum şi la resursele de 
realizare. PriorităŃile strategice pe termen scurt şi mediu, respectiv pe termen lung precum şi 
realizările în domeniu sunt menŃionate în Planul de cercetare. Acestea sunt incluse în Planul 
strategic şi în Planurile operaŃionale anuale. 

 
Cadrele didactice ale FacultăŃii desfăşoară activitate de cercetare contractată cu 

Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, prin granturi finanŃate de CNCSIS – UEFISCSU şi prin 
Programele  CNMP: Programul PN2 (Parteneriate ). 

SituaŃia granturilor /proiectelor  nominal şi valoric pentru anul 2009 este prezentată 
mai jos: 

 
 
 
 
 
 



PLANUL NAłIONAL PN II (2008-2011).   
 

Contracte PN II  

Nr. contract Denumire 
Director 
contract 

 
Valoare 

2009 

IDEI 275/2007 

Cercetări pentru determinarea 
cantitativa simultana a patru bacterii 

patogene din produse alimentare 
prin PCR in timp real multiplex 

FLORISTEAN 
Viorel 

2007-2010 90.000 

ID-1121 

Cercetari epidemiologice si 
etiologice privind infectiile cu 

virusul hepatitei e la suine in estul 
Romaniei 

Savuta Gh 2009-2012 91.015 

ID-1136 

Interpretarea particularitatilor 
morfofunctionale ale sistemelor 
osteoligamentar si muscular la 
bizam si veverita, rozatoare cu 

habitat diferit aplicand principiul 
forma -functie, cauza- efect 

Spataru 
Constantin 

2009-2012 49.330 

ID-1118 

Studii imunohistochimice si de 
biologie moleculara privind 
toxicitatea ocratoxinelor si 

aflatoxinelor la pasari 

Solcan Carmen 2009-2012 78.230 

ID-1129 

Dezvoltarea unei metode de 
identificare la pisicile infectate 
natural a coronavirusurilor care 

segrega intre genotipul canin si felin 

Carp –Carare 
Mihai 

2009-2012 131.302 

Parteneriate 

PN II 51-004 

Program integrat de supraveghere a 
sănătăŃii şi creşterea calităŃii 

producŃiei în fermele de vaci pentru 
lapte 

Solcan Gh 2007-2010  

052-180 

Lupta impotriva virusurilor gripale 
recombinate genetic : testarea unor 

noi vaccinuri bazate pe vectori 
lentivirali la suine si pasari. 

Savuta 
Gheorghe 

2008-2011 47.530 

052-138 
Impactul lezional si epidemiologic 
al maladiilor infectioase la pestii 

dulcicoli 

Vulpe Vasile 
 

2008-2011 30.662 

52-111 

Program de cooperare  
interinstitutionala pentru 
diagnosticul ,profilaxia si 

combaterea starilor patologice cu 
importanta epidemiologica majora 

la  animalele salbatice. 

Oprean 
Octavian 

2008-2011 29.702 

62-085 

Transplant autolog de tesut neural 
din mucoasa olfactiva si celule stem 

in tratamentul leziunilor maduvei 
spinarii  la caine 

Solcan 
Gheorghe 

2008-2011 20.941 

62-065 

Caracterizarea complexa a unor 
extracte citostatic active din tulpini 
de Claviceps purpurea obtinute prin 

biotehnologii de hibridare 
parasexuala in vederea valorificarii 

in terapeutica veterinara 

Hritcu 
Luminita 

2008-2011 0 



52-161 

Studii de epidemiologie moleculara 
in echinococoza/hidatioza la om si 

animale in sudul si nord vestul 
Romaniei;Program strategic si de 

management a bolii. 

Solcan 
Gheorghe 

2008-2011 15.080 

  
Fantanariu 

Mircea 
2008-2011  

 
În anul 2009 s-au derulat 5 proiecte de cercetare PN2 IDEI in valoare de 599472 lei si 

8 proiecte in programul Parteneriate (3 ca responsabili de proiect)  in valoare totală de 
252.512 RON.  

 
În cazul programului Resurse umane,  FMV are 10 proiecte tip TD (13) şi 3 MD, cu o 

valoare de 143.046 lei.  
Nu au fost castigate proiecte in programele nationale Capacitati, Inovare si proiete cu 

agentii economici, in conditiile in care anul 2009 a fost declarat anul cercetarii si inovarii. 
Totodata nu au fost castigate proiecte europene sau transfronatliere cu finantare 

europeana. Facultatea participa la proiectul POS-DRU Sprijinirea si imbunatatirea 

participarii doctoranzilor la programele doctorale, cu finantare europeana. 
  
 Proiecte in cazul programului Resurse umane 
 

Tip-cod Titlu Director perioada Valoare 

TD 269/2008 
Cercetări privind carenta în cupru si 

zinc la taurine 
ANTON Alina 2008-2010 41500 

TD 
Bazele morfologice in maladiile 
pestilor dulcicoli din amenajarile 

sistematice 
Lazar Mircea 2007-2009 40.000 

TD 445/2007 

Cercetari privind dinamica 
microflorei din carnea de pasare 

proaspata, refrigerata si congelata in 
functie de pH si temperatura 

Cretu Carmen, 
 

2007-2009 42.500 

TD 226/2008 

Evaluarea reziduurilor de antibiotice 
si xenobiotice elementare in lapte si 
produse lactate si a riscului lor 
pentru consumatori 

Gradinaru 
Andrei 

2007-2009 20069 

TD 440/2007 
Morfologia, etiologia si 

epidemiologia invaziilor parazitare 
intramusculare la animale salbatice 

Bulau Anca 2007-2009 5 000 

459/2007 Cercetari  privind hepatita E  la suine Lazar Adriana 2007/2009 8.410 

457/2007 
Cercetari epidemiologice privind 
virusul West nile in Romania 

Ludu Luanda 2007/2009 
7.080 

455/2007 
Studii clinice si paraclinice in 
afectiunile miocardului si 
endocardului la caine 

Mocanu Diana 2007/2009 
5.152 

454/2007 
Ginecopatii care influenteaza 
fertilitatea la scroafe 

Pavli 
Constantin 

2007/2009 
7.345 

175/2007 
Cercetari privind sindromul 
respirator si de reproductie la 
porcine (prrs) 

Tanase Irina  2007/2009 
7.345 

 
 Burcoveanu 

Ioana - 
2009 13.500 

 
 Moraru 

Ramona 
Florina 

2009 13.500 



 
 Panagachi 

(Gogu) 
Mihaela 

2009 13.500 

 
Totalul valorii contractate în 2009 la Facultatea de Medicină Veterinară a celor 25 de 

proiecte este de 995030 lei, (19,4  % din valoarea totală contractată de  USAMV). 
 

SITUAłIA GRANTURILOR USAMV - 2009 (lei) 
Agricultura Horticultura Zootehnie M.V. TOTAL USAMV Nr. 

Crt. 
FinanŃator 

Nr. Valoare  Nr. Valoare  Nr. Valoare  Nr. Valoare  Nr. Valoare  

1 Planuri sectoriale 1 35.000 1 84.000 1 40.000 0 0 3 159.000 

2 Resurse umane  2 46.060 6 68.152 4 78.448 13 143.046 25 335.706 

3 Idei 9 903.245 4 580.300 5 764.229 5 599.472 23 2.847.246 

4 Capacitatii 0 0 1 12.000 0 0 0 0 1 12.000 

5 Parteneriate 11 815.364 10 483.938 3 129.684 7 252.512 31 1.681.498 

6 INOVARE 0 0 1 60.000 0 0 0 0 1 60.000 

7 AgenŃi economici     6 33500     

Total 23 1.799.669 22 1.288.390 19 1.045861 25 995.030 90 5.128.950 

 
ActivităŃi de diseminare a rezultatelor cercetării  
Facultatea organizează în mod tradiŃional un simpozion ştiinŃific anual, cu tematică 

generală, intitulat "Progrese şi perspective în Medicina Veterinară", cu participare 
internaŃională. Din spaŃiul european au fost 12 participanŃi, din SUA 3 participanti 
reprezentanti ai UniversităŃii Purdue, din Egipt 5 si Indonezia 1. 

 În cadrul Simpozionului anual din 2009 au fost comunicate 255 lucrări ştiinŃifice. 
Lucrările au fost selectate de Comitetul ştiinŃific şi au fost publicate 238 lucrări  în anuarul 
facultăŃii "Lucrări ştiinŃifice USAMV Iaşi, seria Medicină Veterinară, cotat ISSN (1454-7406) 
ajuns la vol. 52/2009. Anuarul este de asemenea recunoscut de CNCSIS, încadrat în categoria 
B, fiind recenzat în baze de date de specialitate (CAB International), în reviste de specialitate 
(Veterinary Bulletin) şi participă la schimburi internaŃionale de publicaŃii. 

În luna Mai 2009 a avut loc a avut loc Simpozionul ştiinŃific studenŃesc. Au fost 
prezentate oral un număr de 12 lucrări ştiinŃifice şi au fost acordate premii pentru cele mai 
interesante lucrări prezentate. 

În anul 2009 au mai fost organizate la FMV 2 workshop-uri conexe activităŃii de 
cercetare desfăsurată de responsabilii de granturi si un Seminar internaŃional World Horse 
Welfare.  

Număr lucrări publicate în anul 2009,  112  din care: în Ńară, în reviste indexate în 
baze de date internaŃionale (reviste evaluate de CNCSIS, tip B) =112 lucrări;  în străinătate- in 
reviste cotate ISI, 4 lucrări, în Ńară, în reviste indexate ISI 6 lucrari si la conferinŃe 
internaŃionale 11 lucrări. 

Număr cărŃi editate/publicate- 13 
 

SITUAłIA LUCRĂRILOR ŞTIINłIFICE PUBLICATE IN 
USAMV - 2009 

Tipul de revistă Agricultură Horticultură Zootehnie MV TOTAL  

Reviste romanesti 

recunoscute de CNCSIS 
131 99 57 112 399 

Volumele conferintelor 

internationatele cu recenzori 
21 26 11 11 69 

Buletine ştiinŃifice - 0 - 6 6 

ISI 5 13 10 3 31 

Total 157 138 78 132 505 



III. ALTE ACTIVITĂłI 
 

Membri in societati stiintifice şi profesionale nationale: Membri ai Academiei de 
Stiinte Agricole si Silvice – 4; Academia Oamenilor de ştiinŃă – filiala Iaşi -2; Asociatia 
Generala a Medicilor Veterinari din România – 56; Asociatia Parazitologilor din România – 
3; Societatea Nationala de Biologie Celulara – 8; Societatea Româna de Epidemiologie 
Veterinara – 11; AsociaŃia Română pentru Patologia Animalelor Sălbatice (ARPAS) – 16; 
Colegiul medicilor veterinari – 24 

Membri in societati stiintifice profesionale internationale : -Federatia Veterinarilor 
din Europa- 56; -Societatea Europeana de Biologie Celulara – 8; -Asociatia Europeana de 
Epidemiologie Animala – 3 ;-Asociatia Europeana de patologie Veterinara – 1; -Societatea 
InternaŃională de Limnologie -1 

 
Rezultate marcante:  Diplome de excelenta la Saloane InternaŃionale de Inventică,  

 
PRO-MED-VITA : 
AsociaŃia pentru protecŃia mediului şi promovarea calităŃii vieŃii, organizaŃie non-
profit. 

 
ARPAS : 
AsociaŃia Română pentru Patologia Animalelor Sălbatice, organizaŃie non-profit. 

 
RELAłII INTERNAłIONALE : 
- Programul de înfrăŃire cu Ecole Nationale Veterinaire d’ Alfort – FranŃa, iniŃiat 

pentru perioada a continuat în 2009 prin conventie Socrates. 
-  În cadrul unui acord de extensie bilaterală a cercetărilor, s-a realizat un Acord de 

colaborare cu Universitatea Purdue- SUA, prin care se vor dezvolta proiecte comune de 
cercetare clinică, preclinică şi pentru dezvoltarea şcolii de ihtiopatologie, pentru atragerea de 
tineri cercetători şi doctoranzi în proiecte comune de cercetare. 
 

EVALUATORI : 
12 cadre didactice sunt înscrise în Registrul NaŃional al Expertilor evaluatori CNCSIS 

şi CEEX 
 
 

Activitatea financiară 
 

Sursele financiare ale FacultăŃii au fost reprezentate de: alocaŃia de la bugetul de stat şi 
veniturile proprii (taxe studenŃi, activitatea de la clinicile veterinare şi activitatea de 
cercetare).  

În anul 2009 FacultăŃii de Medicină Veterinară i-a fost alocată de la bugetul de stat 
suma de 6 302 080 RON.  

Suma realizată din venituri proprii a fost de 1 272 373 RON , din taxe studenŃi şi 
activitatea de la Clinicile Veterinare şi 995 030 RON din contractele de cercetare. 

În total veniturile FacultăŃii în anul 2009 au fost de 8 569 483 RON.  

Veniturile în valută ale FacultăŃii au fost de 32 789 USD.  



Din sumele prezentate 30% au intrat în fondurile UniversităŃii, pentru plata utilităŃilor, 
etc. Veniturile realizate din granturi de cercetare au fost cheltuite conform devizelor aprobate 
de MECT, pentru achiziŃia de echipamente, obiecte de inventar, materiale consumabile, 
salarii, deplasări, editarea de publicaŃii şi cheltuieli de valorificare a rezultatelor cercetării.  

Au fost efectuate  reabilitări şi reparaŃii capitale la Facultatea de Medicină 
Veterinară, Pavilioanele 3 şi 4 şi StaŃia de epurare, în valoare de 1 016 000 RON.  
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