
 

CENTRUL DE CERCETĂRI ZOOTEHNICE  

I. Înfiinţare. Scurtă prezentare 

Centrul de Cercetări Zootehnice Iaşi a fost înfiinţat în anul 2001, fiind acreditat de către 

CNCSIS Bucureşti pe 11 mai 2002 cu Certificat nr.27/CC-B şi recunoscut ca Centru de Cercetare 

tip B, cod de identificare 55/2001). 

Având în vedere faptul că tradiţia şcolii superioare româneşti de Zootehnie din Moldova se 

bucură de aprecieri unanime, precum și datorită faptului că rezultatele obţinute în cadrul cercetării 

ştiinţifice sunt relevante și importante pentru domeniu, Centrul de Cercetări Zootehnice Iaşi şi-a 

propus să devină, prin rezultatele obţinute, un pol al cercetării recunoscut pe plan naţional şi 

internaţional. În vederea atingerii acestui deziderat, acest centru are şi rolul de a polariza activitatea 

unor personalităţi ale comunităţii academice dar şi ale unor tineri cercetători aspiranţi la activitatea 

de cercetare şi cu performanţele ştiinţifice notabile, oferindu-le un cadru general şi particular propice 

formării resurselor umane în domenii moderne ale ştiinţelor zootehnice. 

Pornind de la modul de organizare, de la infrastructura de cercetare și de la resursa umană se 

creează premise favorabile desfăşurării unei activităţi de cercetare în concordanță cu noile tendințe 

din acest domeniu. La acest aspect contribuie şi faptul că prin temele de cercetare, pe care aceste 

colective le adoptă, se doreşte, în primul rând, o reorientare şi o reorganizare a activităţii de cercetare 

ştiinţifică, în concordanţă cu tematica ştiinţifică europeană, iar întreaga activitate se va baza pe 

studierea şi explicarea unor aspecte fundamentale şi aplicative de care depinde valoarea biologică a 

noilor populații de animale, tehnologiile de creștere și nu în ultimul rând calitatea și cantitatea 

producțiilor obținute.  

II. Aria de cercetare 

Activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul Centrului de Cercetări Zootehnice 

aparține următoarelor subdomenii: 

- Nutriţie şi alimentaţie animală; 

- Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale; 

- Tehnologia de creştere şi exploatare a animalelor; 

Din această perspectivă se poate spune că activitatea de cercetarea ştiinţifică reprezintă un 

domeniu prioritar şi complex pentru orice entitate academică şi antrenează, deopotrivă, studenţi, 

masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, cadre didactice debutante dar şi cadre didactice cu o vastă 

experienţă profesională și de cercetare. 

În cadrul Facultății de Zootehnie cercetarea ştiinţifică constituie o componentă de bază a 

activităţii cadrelor didactice, studenţilor şi personalului tehnic şi se desfăşoară la următoarele 

niveluri: 

- cercetare fundamentală; 

- cercetare aplicativă; 

- cercetare tehnologică; 

- proiectare, expertiză, consulting; 

- analize şi determinări experimentale. 

III. Activitatea centrului de cercetare 

Strategia cercetării științifice desfășurate în cadrul Centrului de Cercetări Zootehnice, din 

Facultății de Zootehnie, a fost redimensionată și armonizată după noile tendințe și priorități naționale 

și internaționale.  

În definirea noilor căi și priorități s-a ținut cont de faptul că strategia națională a cercetării 

științifice este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul Naţional de 

Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare 2014-2020 (PNCDI_) şi prin Program ul Operațional 



“Competitivitate” - Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru susținerea 

afacerilor și competitivitate”, alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaţionale, 

etc.), desfășurate prin instrumente de tipul Program Operațional Regional, Program Operațional 

Capacități Umane”, Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Programul 

Național pentru Dezvoltare Rurală. 

De asemenea, prin strategia aplicată se va urmări utilizarea cu maximă eficiență a 

principalelor aspecte astfel încât valoarea rezultatelor cercetării să poată fi recunoscute în plan 

național și internațional.  

Un alt aspect urmărit prin aplicarea strategiei cercetării se referă și la îmbunătățirea 

producţiei ştiinţifice care va trebui să se schimbate semnificativ, ca şi aşteptările individuale şi 

organizaţionale din spaţiul cercetării efectuate la nivel de facultate.  

Deși, calitatea şi cantitatea publicaţiilor ştiinţifice au crescut, publicarea rezultatelor 

cercetării în publicații cu factor de impact nu a înregistrat nivelul așteptat. De aceea prin strategia 

cercetării managementul facultății are ca obiectiv și creșterea publicațiilor științifice în reviste 

indexate BDI și ISI.  

IV. Echipa de conducere 
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