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1. CADRUL ORGANIZATORIC, MISIUNE ŞI OBIECTIVE
1.1. Cadrul juridic şi de funcţionare
Activitatea Școlii Doctorale de Agronomie, Horticultură și Zootehnie (SDAHZ) în anul
universitar 2015 - 2016 s-a desfășurat în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat (IOSUD) a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Studiile
doctorale de la USAMV Iaşi se desfăşoară în conformitate cu legislaţia specifică prevăzută de Codul
studiilor universitare de doctorat (HG. 681/2011), modificat cu noile reglementări ale Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Cadrul organizatoric şi de funcţionare specific al SDMV Iași este
asigurat de Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat
şi în Regulamentul de funcţionare al SDAHZ.
1.2. Structura organizatorică
Activitatea SDAHZ este coordonată de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
(CSUD), aflat în subordinea Consiliului de Administraţie. Școala doctorală este condusă de un
consiliu al şcolii doctorale şi are în componenţă trei conducători de doctorat, un cercetător științific
(CP I) din afara USAMV Iași și doi doctoranzi. În cadrul SDAHZ funcționează patru domenii de
doctorat cu 26 specializări doctorale (tab. 1.1).
1.3. Misiune şi obiective
În realizarea misiunii sale, USAMV Iaşi asigură formarea de specialişti cu o bună pregătire
profesională în ingineria resurselor vegetale şi animale, ingineria produselor alimentare, inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria mediului, biologie şi medicină veterinară,
capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la
progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti. Viziunea USAMV Iaşi este
de a fi lider naţional în învăţământul şi cercetarea ştiinţifică din ingineria resurselor vegetale şi
animale, ingineria produselor alimentare, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală,
ingineria mediului şi medicină veterinară şi de a fi printre universităţile europene de prestigiu în
domeniu. Misiunea asumată a USAMV Iaşi este de cercetare ştiinţifică şi educaţie de excelenţă prin
programe de studii performante la toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a
răspunde exigenţelor unei societăţi aflate în plină dezvoltare.
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Tabelul 1.1
Domeniile de doctorat şi specializările din cadrul SDAHZ
Conducător doctorat

Specializare

Domeniul Agronomie
Prof. dr. dr. H. c. Gerard JITĂREANU
Agrotehnică
Prof. dr. Costică AILINCĂI
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Prof. dr. Daniel BUCUR
Fitopatologie
Prof. dr. Eugen ULEA
Fitotehnie
Prof. dr. Teodor ROBU
Fiziologia plantelor
Prof. dr. Doina Carmenica JITĂREANU
Mecanizarea agriculturii
Prof. dr. Ioan ŢENU
Prof. dr. Vasile VÎNTU
Producerea şi păstrarea furajelor
Prof. dr. Costel SAMUIL
Botanică
Prof. dr. Culiţă SÎRBU
Floricultură
Genetică şi ameliorarea plantelor
Legumicultură
Protecţia plantelor
Pomicultură
Viticultură şi oenologie

Domeniul Horticultură
Prof. dr. Lucia DRAGHIA
Prof. dr. Constantin LEONTE
Prof. dr. Neculai MUNTEANU
Conf. dr. Vasile STOLERU
Prof. dr. Mihai TĂLMACIU
Prof. dr. Mihai ISTRATE
Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Prof. dr. Liliana ROTARU

Domeniul Zootehnie
Alimentaţia animalelor
Genetică
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor

Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Prof. dr. Constantin PASCAL
Prof. dr. Marius USTUROI
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU

Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Management în agricultură
Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Marketing în agricultură
Prof. dr. Elena LEONTE
Economie rurală
Prof. dr. Gavril ŞTEFAN
Notă: Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală a fost aprobat prin OMECS
5459/11.10.2016
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Astfel, USAMV Iaşi urmăreşte generarea de cunoaştere prin cercetare, dezvoltare, inovare şi
transfer tehnologic, formarea profesională de nivel superior, atragerea în activitatea universitară a
celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial de pregătire profesională şi
ştiinţifică.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, studiile universitare de doctorat au misiunea generală
de a asigura pregătirea în ciclul al treilea de studii universitare, constituind o experienţă profesională
de cercetare ştiinţifică, care se finalizează prin susţinerea tezei de doctorat şi acordarea titlului de
doctor. În cadrul IOSUD-USAMV Iaşi este organizat doctoratul ştiinţific, bazat pe creaţie şi cercetare
ştiinţifică avansată proprie, care asigură formarea unor abilităţi şi competenţe cognitive de nivel
superior pentru activitatea de cercetare, învăţământ, proiectare şi producţie.
În acest sens, studiile doctorale asigurate de SDAHZ și USAMV Iaşi au misiunea specifică de
a pregăti, la un nivel superior avansat, specialişti în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie,
inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală și alte domenii conexe de producție sau
cercetare, prin parcurgerea unui program de studiu individual, în funcţie de specializarea doctorală,
nivelul de pregătire al doctorandului şi tema de cercetare.
Personalul academic din cadrul SDAHZ, reprezentat de conducătorii de doctorat este conștient
de misiunea de a pregăti la un nivel tot mai înalt doctoranzii, astfel încât aceștia să fie capabili ca,
după obținerea titlului de doctor în științe să continue procesul de cercetare în diferite unități specifice
domeniului agronomic sau să fie capabili să acceadă la proiecte de cercetare postdoctorale naţionale şi
internaţionale.
Prin misiune şi obiective, studiile universitare de doctorat contribuie la realizarea strategiei
universităţii, de sporire a calităţii procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică, de creştere a
vizibilităţii USAMV, ca instituţie de învăţământ superior de nivel european. Din analiza cadrului
juridic şi de funcţionare a structurilor organizatorice şi manageriale, ca şi din misiunea şi obiectivele
angajate rezultă că IOSUD-USAMV Iaşi îndeplineşte cu prisosinţă prevederile Agenţiei Române de
Asigurare a calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), referitor la capacitatea USAMV Iaşi de a
susţine studiile universitare de doctorat prin structurile proprii.
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2. PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

2.1. Structura programului
Programul de studii universitare de doctorat (PSUD) a cuprins, prin conţinut şi cronologia de
desfăşurare, două programe de activitate distincte: Programul de studii universitare avansate (PSUA)
şi Programul de cercetare ştiinţifică (PCS). În cadrul SDAHZ, acest program are o durată de trei ani.
PSUD este propus de conducătorul de doctorat şi doctorand, avizat de Consiliul şcolii doctorale şi
aprobat de directorul CSUD. PSUD este inclus în Contractul pentru studii doctorale, semnat, din
partea IOSUD, de către rectorul USAMV Iaşi.
PSUD este revăzut și optimizat anual pentru ca activitatea doctoranzilor să fie coerentă,
susţinută şi marcată de înaltă exigenţă.

2.2. Programul de studii universitare avansate (PSUA)
Programul de studii universitare avansate constă în parcurgerea unui plan de pregătire
individuală pe bază de discipline universitare de studiu, din care o parte au caracter general, iar altele
au caracter de specialitate. Acestea sunt alese din pachetele de discipline generale şi respectiv, de
specialitate.
Asemănător anului universitar precedent, şi în anul universitar 2015 - 2016, la Scoala
doctorală de Agronomie, Horticultură și Zootehnie, Programul de studii universitare avansate s-a
desfăşurat în semestrul I şi a cuprins două discipline opţionale cu caracter general, două discipline de
specialitate şi un proiect de două ore pe săptămână. PSUA este creditat cu 30 de credite, acordate
numai dacă, la evaluare, doctorandul a obţinut cel puţin calificativul “satisfăcător”. Disciplinele de
specialitate sunt stabilite şi predate pentru fiecare specializare doctorală şi doctorand, în mod separat.
Durata de predare a unei discipline este de 12 săptămâni, a câte 2 ore pe săptămână, din care o oră de
curs şi una de lucrări practice. Desfăşurarea activităţilor de pregătire la aceste discipline este în
responsabilitatea conducătorului de doctorat, iar evaluarea se face de către o comisie de îndrumare.
În cadrul Programului de studii universitare avansate a fost stabilită tema tezei de doctorat, în
termen de două săptămâni de la înmatriculare, iar planul tezei, scopul, obiectivele, materialul şi
metodologia generală, ca şi rezultatele scontate au fost notate la încheierea PSUA. Evaluarea
activităţii PSUA s-a realizat prin promovarea examenelor, a colocviilor prevăzute la disciplinele
trecute în programul de pregătire şi prin prezentarea proiectului. La examene, colocviu şi proiect,
aprecierea se realizat prin unul din calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.
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2.3. Programul de cercetare ştiinţifică (PCS)
Programul de cercetare ştiinţifică se stabilește de conducătorul de doctorat, pentru fiecare
doctorand în parte, împreună cu acesta. Acest program se avizează de Consiliul şcolii doctorale şi va fi
aprobat de directorul CSUD, în termen de 60 de zile de la data înmatriculării. PCS are o durată de
cinci semestre la SDAHZ, fiind creditat cu 150 de credite, câte 30 de credite pentru fiecare semestru.
Evaluarea progresului ştiinţific în cadrul PCS s-a realizat prin elaborarea a câte unui raport
interimar de cercetare ştiinţifică, la sfârşitul fiecărui semestru, în lunile februarie şi septembrie, iar
pentru activităţile din ultimul semestru (anul III), în luna iunie. Titlul raportului este stabilit de
conducătorul de doctorat şi se însuşeşte de doctorand.
Susţinerea raportului s-a realizat în faţa comisiei de îndrumare ştiinţifică, pe baza unei cereri
avizate de conducătorul ştiinţific şi de directorul şcolii doctorale şi aprobate de directorul CSUD.
Evaluarea susţinerii raportului şi a formei şi conţinutului acesteia a fost consemnată într-un procesverbal în care sunt acordate calificative; calificativul minim pentru admiterea raportului fiind cel
“satisfăcător”.
Alături de PSUA şi PCS, doctoranzii urmează, pe parcursul PSUD, trei seminarii, după cum
urmează:
- Tehnici, procedee şi echipamente avansate de cercetare - în anul I
- Autorat ştiinţific - în anul II
- Valorificarea superioară a datelor experimentale - în anul III de studiu.
Activitatea pentru parcurgerea acestor seminarii se desfăşoară sub îndrumarea conducătorului
de doctorat şi a membrilor comisiei de îndrumare.

2.4. Teza de doctorat
Teza de doctorat este elaborată conform cerinţelor stabilite de IOSUD și CSUD, prin
Regulamentul şcolii doctorale şi are următoarea structură: introducerea, rezumatul, stadiul actual al
cunoaşterii, scopul şi obiectivele, materialul şi metoda de lucru, rezultatele obţinute, concluziile şi
bibliografia.
Autorul tezei este doctorandul, care are întreaga răspundere asupra conţinutului tezei.
Conducătorul de doctorat răspunde, împreună cu autorul tezei, de respectarea standardelor de calitate
şi etică profesională.
Tezele finalizate sunt susţinute, fiecare în parte, în faţa unei comisii de îndrumare, care dă
avizul pentru susţinere publică. Susţinerea tezei se creditează cu 10 credite.
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Susţinerea publică este avizată de directorul Şcolii doctorale şi aprobată de către directorul
CSUD. În baza acestei aprobări, conducătorul de doctorat solicită rectorului acordul pentru Comisia
de doctorat care analizează teza de doctorat ce urmează a fi susţinută public.
Conducerea Consiliului Studiilor universitare și a celor două școli doctorale din cadrul
USAMV Iași a lucrat și finalizat normele pentru elaborarea tezei de doctorat de către studenții
doctoranzi. În aceste norme se stipulează clar că teza de doctorat trebuie să aibă toate caracteristicile
unei lucrări științifice; cât privește aspectul tezei s-a trecut la formatul B5, cu precizarea standardelor
de tehnoredactare.
Conducerea IOSUD și a CSUD împreună cu reprezentanții celor două școli doctorale au analizat
și stabilit procedura de pregătire și susținere publică a tezei de doctorat, concordant cu modificările aduse
Codului studiilor universitare de doctorat prin HG nr. 134 / 2016 și de Regulamentul de organizare și
funcționare a CNATDCU aprobat prin ordinul de ministru nr. 3482 din 24.03.2016.

3. DOCTORANZII
Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat la nivelul IOSUD, conform
unei proceduri elaborate de CSUD, avizate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul
USAMV Iași. Concursul de admitere a fost organizat specializările şi conducătorii de doctorat care au
avut locuri vacante, obţinute pe bază de competiţii pentru granturi doctorale.
Concursul s-a desfăşurat pe bază de colocviu organizat de conducătorul de doctorat şi Şcoala
doctorală; colocviul a consta în două probe, completat cu un examen de competenţă lingvistică pentru
o limbă de circulaţie internaţională.
Conţinutul celor două probe de colocviu a constat din:
a) cunoştinţe generale din domeniul de doctorat.
b) prezentarea şi fundamentarea unei teme de cercetare care va constitui tema tezei de
doctorat.
Au fost declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute ca medii
aritmetice dintre nota la colocviu şi media de la examenul de licenţă/diplomă, cu condiţia ca mediile
obţinute să fie peste 8,00. Înmatricularea doctoranzilor admiși s-a realizat prin decizia rectorului
USAMV Iași.
În anul universitar 2015/2016 pregătirea prin doctorat la SDAHZ s-a realizat la 17
specializări cu 19 conducători ştiinţifici, având înmatriculaţi la începutul anului 87 de doctoranzi în
stagiu, din care cu finanțare de la buget 85 și 2 cu taxă (tab. 3.1).
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Tabelul 3.1
Situaţia statistică a doctoranzilor la 01.10.2015
Specificare

Număr de doctoranzi
În stagiu
Definitivarea tezei
Total
an I an II an III an IV an V Drd 2008, 2009 peste VII I-VII

Domeniul
9
11
9
Agronomie
Domeniul
9 7+1* 11+1*
Horticultură
Domeniul
10 12
8
Zootehnie
TOTAL SDAHZ 28 30
29

9

2

1*

2

43

9

2

1*

3

44

8

2*

3

43

26

6

8

130

2

* doctoranzi cu taxă
Au fost declarați admiși și respectiv înmatriculați în anul I, 28 studenți doctoranzi, din care 14
la frecvență la zi și 14 la frecvență redusă.
4. CONDUCĂTORII DE DOCTORAT
4.1 Statutul conducătorilor de doctorat
Cadrele didactice ce au calitatea de conducător de doctorat și fac parte din structura SDMV
îndeplinesc criteriile de performanţă în munca de cercetare ştiinţifică, prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Statutul de conducător de doctorat se menţine atâta timp cât cadrul didactic îndeplineşte
criteriile de performanţă amintite, participă la competiţia pentru acordarea de granturi doctorale sau
desfăşoară o activitate de consultant universitar.
Drepturile şi obligaţiile conducătorilor de doctorat sunt reglementate în cadrul USAMV prin
Regulamentul IOSUD şi Regulamentele celor două şcoli doctorale.
În anul universitar 2015 - 2016, în structura SDAHZ au activat 37 conducători de doctorat din
care 19 cu doctoranzi în stagiu (tab. 4.1) iar 18 cu rol de consultant.

9

Tabelul 4.1
Lista conducătorilor de doctorat pe domenii și numărul de doctoranzi îndrumați
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numele şi prenumele

Domeniul de doctorat /
specializarea

Domeniul Agronomie
Exploatarea sistemelor
Daniel Bucur
de îmbunătăţiri funciare
Gerard Jităreanu
Agrotehnică
Carmenica Doina Jităreanu Fiziologia plantelor
Teodor Robu
Fitotehnie
Ioan Ţenu
Mecanizare
Vasile Vîntu
Producerea şi păstrarea furajelor
Eugen Ulea
Protecţia plantelor
Constantin Leonte
Valeriu V. Cotea
Lucia Draghia
Neculai Munteanu
Liliana Rotaru
Mihai Tălmaciu

14 Paul Corneliu Boişteanu
15 Ioan Gâlcă
16 Benone Păsărin
17 Constantin Pascal
18 Mircea Pop
19 Marius Giorgi Usturoi

Domeniul Horticultură
Genetica şi ameliorarea plantelor
Viticultură şi oenologie
Floricultură
Legumicultură
Viticultură şi oenologie
Protecția plantelor
Domeniul Zootehnie
Tehnologia produselor animaliere
Tehnologia expl. bovinelor şi cabalinelor
Tehnologia expl. suinelor.
Tehnică piscicolă
Tehn. expl. ovinelor si caprinelor
Alimentaţia animalelor
Tehnologia expl. Păsărilor
si animalelor de blană

Nr. doctoranzi
(buget / taxă)
I
II III Total

2

2

2

6

1
2
4

2
4
1
1*

-*
-*
2
1
-*

-*
2*
7
4
6*

1
2
1
1
4

- -* 1*
2 2/1 6*/1
2
3
1** 1 3**
1
1
2/1 4 10/1

2
2

*
2

2

2
6

1

1

4

6

2

2
2*

1
1

3
5*

3

3

1
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5. RESURSELE TEHNICO-MATERIALE ŞI FINANCIARE
5.1. Infrastructura de studiu şi de cercetare
5.1.1. Condiţiile de studiu
Școala Doctorală de Agronomie, Horticultură și Zootehnie are la dispoziție spații oferite de
către IOSUD, spații destinate procesului de participare la cursuri, seminarii, lucrări practice şi
laboratoare de cercetare. Pentru pregătirea individuală a doctoranzilor, SDAHZ oferă spațiile

10

laboratoarelor de cercetare din cadrul Facultăților de Agricultură, Horticultură și Zootehnie, aici fiind
menționate cele specifice specializărilor de doctorat. În mod deosebit, pentru documentarea ştiinţifică,
doctoranzii beneficiază de fondul documentar al bibliotecii universităţii, ca şi de cel aflat în cadrul
disciplinelor specializărilor doctorale; de asemenea au la dispoziţie dotarea IT necesară, precum şi
accesul neîngrădit la internet.
5.1.2. Condiţiile de cercetare
IOSUD-USAMV Iaşi, prin întreaga strategie privind studiile universitare de doctorat, are în
vedere pregătirea şi formarea profesională a doctoranzilor prin munca de cercetare ştiinţifică.
În realizarea acestei strategii, doctoranzii sunt încadraţi în echipele de cercetare din facultăţi şi
în programele de lucru ale acestora, sub îndrumarea permanentă a conducătorilor de doctorat şi a
comisiilor de îndrumare. În aceste condiţii, doctoranzii au la dispoziţie întreaga bază de cercetare
organizată pe centre de cercetare şi laboratoare specializate sau laboratoare de cercetare de la
disciplinele din cadrul specializărilor doctorale.
5.1.3. Cooperarea ştiinţifică
Cooperarea științifică constituie baza derulării proiectelor de mari dimensiuni; doctoranzii,
alături de conducătorii de doctorat, au participat la cooperarea ştiinţifică interdisciplinară de la nivelul
şcolilor doctorale şi IOSUD, la cooperarea cu specialişti din cadrul Consorţiul universităţilor de ştiinţe
agricole şi medicină veterinară din ţară.
Cooperarea științifică a mai fost realizată în cadrul unor parteneriate strategice existente între
USAMV Iași și alte universități din spațiul european (prin proiecte de gen ERASMUS, POSDRU),
precum și alte instituții de cercetare sau de producție (diferiți agenți economici care sprijină activitatea
de cercetare științifică).

5.2. Resursele financiare
Resursele financiare care au susţinut întreaga activitate prevăzută în programului studiilor
universitare de doctorat provin în cea mai mare parte de la bugetul statului. Pentru fiecare doctorand
bugetat se primeşte o alocaţie bugetară de patru ori valoarea coeficientului de bază pentru finanţarea
învăţământului superior.
Toţi doctoranzii la zi au beneficiat de bursă de stat, dacă au avut un program de lucru în cadrul
USAMV, conform hotărârii Consiliului de administraţie.
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Doctoranzii bursieri au primit bursă diferenţiat, în funcţie de anul de studiu: 1.050 lei pentru
anii I și II și de 1.220 pentru anul III.
De asemenea, din grantul doctoral se asigură fiecărui doctorand posibilitatea achiziționării de
materiale necesare desfășurării activității de cercetare în cuantum de 2500 lei anual.
6. REALIZĂRILE ANULUI 2015 - 2016
6.1. Activitatea managerială şi academică
6.1.1. Activitatea structurilor de conducere
Principalele activităţi ale structurilor de conducere au urmărit:
- elaborarea şi/sau reactualizarea regulamentelor de funcţionare ale IOSUD şi ale şcolilor
doctorale, în acord documente juridice specific actuale;
- elaborarea şi/sau reactualizarea formularelor pentru contractele de studii doctorale şi anexele
acestora;
- elaborarea programelor de pregătire prin doctorat, respectiv programele de studii universitare
avansate (PSUA) şi programele de cercetare ştiinţifică (PCS), şi analiza acestora în Consiliile celor
două şcoli, împreună cu conducătorii ştiinţifici şi comisiile de îndrumare a doctoranzilor;
- elaborarea procedurii pentru acordarea granturilor doctorale şi a procedurii pentru
desfăşurarea admiterii la doctorat, ca şi a metodologiei de admitere;
- actualizarea site-ului pentru studiile doctorale;
- înmatricularea noilor doctoranzi şi încheierea contractelor de studii doctorale, incluzând şi
întocmirea anexelor referitoare la PSUD;
- coordonarea şi îndrumarea tuturor activităţilor care concură la realizarea integrală a PSUD,
punându-se accent pe PSUA şi PCS, respectiv organizarea cursurilor şi lucrărilor practice, ca şi
susţinerea examenelor, elaborarea rapoartelor intermediare de cercetare şi susţinerea acestora;
- îndrumarea şi controlul modului de elaborare şi prezentare a tezelor de doctorat, conform
normelor în vigoare stabilite de CNATDCU şi CSUD;
- transmiterea către CNATDCU a tezelor de doctorat şi a documentelor aferente;
- întocmirea documentelor de evidenţă a doctoranzilor, ca şi a celor de plată a burselor şi a
salarizării conducătorilor de doctorat;
- sprijinirea doctoranzilor pentru întocmirea documentaţiilor necesare realizării mobilităţilor de
studiu în străinătate ş.a.;
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6.1.2. Activitatea conducătorilor de doctorat
Conducătorii de doctorat s-au dedicat muncii de îndrumare a întregii activităţi a doctoranzilor
şi, în mod deosebit, a studiului individual, pregătirii examenelor, organizarea şi monitorizarea
experimentelor, culegerea şi prelucrarea datelor experimentale, realizarea rapoartelor intermediare,
elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice, participarea la manifestarea ştiinţifice, elaborarea şi
prezentarea tezelor. Remarcăm implicarea conducătorilor de doctorat în procesul admiterii, precum și
în cazul prezentării tezelor în fața comisiilor de îndrumare și la susținerea public a acestora.

6.2 Activitatea doctoranzilor
6.2.1 Studiile universitare avansate
În cadrul Programului de Studii Universitare Avansate, doctoranzii au urmat cursurile a câte
două discipline generale opţionale respectiv: Metode moderne de cercetare şi Managementul carierei.
Doctoranzii s-au prezentat la examen și au promovat cu calificative de foarte bine și bine, achitânduse onorabil de obligațiile impuse de disciplinele respective.
De asemenea, în cadrul PSUA, doctoranzii au urmat programele de pregătire (cursuri, lucrări
practice) la 2 discipline de specialitate, sub îndrumarea conducătorilor ştiinţifici şi au susţinut
examenele aferente, în faţa comisiilor de îndrumare.
6.2.2. Cercetarea ştiinţifică
PCS (Programul de cercetare științifică) s-a desfășurat în cadrul specializărilor doctorale și
prin cooperare cu alte laboratoare.
Tematica tezelor de doctorat se încadrează în domeniile de prioritate pentru cercetare
ştiinţifică, stabilite prin strategia USAMV, şi este adaptată condiţiilor concrete de organizare a
cercetării ştiinţifice de la fiecare disciplină doctorală, sub directa responsabilitate a conducătorului de
doctorat. În funcţie de situaţiile concrete ale temei de cercetare şi cele de la disciplina doctorală, la
încheierea PSUA, este prevăzută elaborarea unui proiect de cercetare, şi apoi elaborarea şi prezentarea
în faţa comisiei de îndrumare a șase rapoarte intermediare de cercetare ştiinţifică.
De asemenea, o mică parte din doctoranzi şi-au desfăşurat, de regulă parţial programul de
cercetare ştiinţifică în centre sau laboratoare de cercetare din alte instituţii de cercetare ştiinţifică din
ţară (de exemplu, staţiuni de cercetare agricole) sau din universităţi din Europa, în cadrul programului
POSDRU sau Erasmus.
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Tematica tezelor de doctorat se încadrează în domeniile de prioritate pentru cercetare
ştiinţifică, stabilite prin strategia USAMV, şi este adaptată condiţiilor concrete de organizare a
cercetării ştiinţifice de la fiecare disciplină doctorală, sub directa responsabilitate a conducătorului de
doctorat.
Structurarea PCS, în funcţie de situaţiile concrete ale temei de cercetare şi cele de la disciplina
doctorală, a fost realizată prin elaborarea unui proiect de cercetare, şi apoi elaborarea şi prezentarea în
faţa comisiei de îndrumare a cinci rapoarte intermediare de cercetare ştiinţifică.
În decursul anului universitar 2014/2015 au fost susţinute în faţa comisiilor de îndrumare şi
depuse la secretariatul IOSUD, la termenele stabilite, un număr de 102 de rapoarte, dintr-un număr
planificat de 121 de rapoarte (tab. 6.1).
Faţă de anul anterior, această situaţie, este mai bună, iar cele mai multe restanţe se datoresc
unor cauze obiective.
Tabelul 6.1
Situaţia statistică a activităţii în PCS a doctoranzilor
Domeniul
Rapoarte
Agronomie
Horticultură
Zootehnie
Total

Plan
40
41
40
121

Realizat
31
35
36
102

Număr documente de raportare
Lucrări ştiinţifice
Plan
40
41
40
121

Realizat
42
41
42
129

Teze doctorat
Plan
10
11
9
30

Realizat
7
6
8
21

O activitate fructuoasă privind cercetarea ştiinţifică este cea referitoare la valorificarea
rezultatelor obţinute. În acest sens, în mod concret, se menţionează elaborarea de lucrări ştiinţifice, şi
prezentarea acestora la diferite manifestări şi/sau publicarea în reviste, anale sau volume de lucrări etc.
De asemenea, în cadrul PCS, doctoranzii au contribuit, în calitate de coautori sau de prim
autori, la elaborarea, susţinerea şi publicarea a peste 125 de lucrări ştiinţifice în volumele unor
congrese/conferinţe naţionale (simpozioanele de la USAMV Iaşi, USAMV Cluj-Napoca) şi
internaţionale sau a unor reviste de specialitate ori anale universitare.
Pe parcursul anului universitar 2014 - 2015, în cadrul USAMV Iaşi, la SDAHZ au fost
susţinute public, potrivit reglementărilor în vigoare, un număr de 21 de teze de doctorat (tab. 6.1 și
Anexa 1), dintr-un număr de 30 planificate. Din cadrul celor prezentate, în domeniul Agronomie au
fost susţinute 7 teze; în domeniul Horticultură 6 teze; în domeniul Zootehnie 8 teze.
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Doctoranzii care nu şi-au definitivat şi prezentat tezele, au primit aprobare pentru diferite
perioade de întrerupere şi/sau de prelungire, iar în prezent, majoritatea tezelor planificate pentru
finalizare au fost susţinute.
Toate tezele, susţinute în cursul anului universitar precedent, au fost validate/atestate de
Comisia Naţională pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU),
autorii acestora primind titlul ştiinţific de Doctor.
Rezultatele obținute în perioada de referință permit aprecierea că activitatea din Şcoala
doctorală de Agricultură, Horticultură și Zootehnie s-a desfăşurat în condiţii bune, cu respectarea
legislaţiei în vigoare, determinând o dinamizare a activităţii de cercetare şi contribuind la formarea de
specialişti cu înaltă calificare pentru cercetarea ştiinţifică, învăţământ şi pentru activitatea economică
din domeniile specifice.

Director SDHZ,
Prof. dr. Daniel BUCUR
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Anexa 1
Teze de doctorat susținute în cadrul SDHZ
01.102015 - 30.09.2016
Domeniul AGRONOMIE – 7 teze
1. APOSTOL IONUT CRISTIAN
Data:

03 octombrie 2015

Specializare:

Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Daniel BUCUR

Titlul tezei:

"Contribuţii la îmbunătăţirea proceselor de tratare a nămolurilor de la staţiile de epurare pentru
folosirea lor în agricultură"

2. ANDRIES (NAIE) MARGARETA
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Producerea şi păstrarea furajelor

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Vasile VÎNTU

Titlul tezei:

"Cercetări privind comportarea unor specii de graminee şi leguminoase perene în vederea
înfiinţării de pajişti temporare în condiţiile Podişului Central Moldovenesc"

3. DIACONU ANDREEA
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Mecanizarea agriculturii

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Ioan ŢENU

Titlul tezei:

"Cercetări privind optimizarea exploatării maşinilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din
plantaţiile viticole şi pomicole în vederea reducerii gradului de poluare a solului"

4. POCHISCANU SIMONA FLORINA
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Fitotehnie

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Teodor ROBU

Titlul tezei:

"Cercetări privind aplicarea unor secvenţe tehnologice moderne la sorg (Sorghum bicolor L.) în
condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei"

5. CORDUNEANU FLAVIANA
Data:

14 noiembrie 2015

Specializare:

Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Daniel BUCUR

Titlul tezei:

"Contribuţii la studiul fenomenelor de risc hidric în Bazinul Hidrografic Prut
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6. BOLOGA (căs. COVAȘĂ) MIHAELA
Data:

30 martie 2016

Specializare:

Fiziologia plantelor

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Carmen-Doina JITĂREANU

Titlul tezei:

"Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de tomate la factorii de stres salin

7. POMOHACI TRAIAN IOAN
Data:

9 iulie 2016

Specializare:

Agrotehnică

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Gerard JITĂREANU

Titlul tezei:

"Pregătirea patului germinativ în condiţii grele de lucru

Domeniul HORTICULTURA - 6 teze
1. VARARU FLORIN
Data:

02 octombrie 2015

Specializare:

Viticultură şi oenologie

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Valeriu V. COTEA

Titlul tezei:

"Cercetări privind influenţa unor suşe de levuri asupra conţinutului de compuşi volatili şi amine
biogene din vinurile albe"

2. DUMITRU (GABUR) GIORGIANA DIANA
Data:

02 octombrie 2015

Specializare:

Viticultură şi oenologie

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Valeriu V. COTEA

Titlul tezei:

"Studii privind influenţa diferitelor procedee de maturare asupra capacităţii antiradicalice şi a
compuşilor volatili la vinurile roşii"

3. ALEXANDRU LULU CATALIN
Data:

06 octombrie 2015

Specializare:

Viticultură şi oenologie

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Liliana ROTARU

Titlul tezei:

"Cercetări privind valoarea agrobiologică şi tehnologică a soiurilor de viţă de vie Gelu şi Paula,
cultivate în arealul de Nord-Est al Moldovei"

4. BUTNARIU GIANINA
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Protecţia plantelor
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Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Mihai TĂLMACIU

Titlul tezei:

"Cercetări cu privire la entomofauna epigee din plantaţiile pomicole de prun

5. HAMBURDA SILVIA BRANDUSA
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Legumicultură

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Neculai MUNTEANU

Titlul tezei:

"Rezultate experimentale în vederea elaborării tehnologiei de cultivare a fasolei mari (Phaseolus
coccineus L.)"

6. MIRCEA (ARSENE) CRISTINA CERASELA
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Floricultură

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Lucia DRAGHIA

Titlul tezei:

"Cercetări privind utilizarea şi valorificarea plantelor ornamentale cu proprietăţi alergenice şi
toxice"

Domeniul ZOOTEHNIE – 7 teze
1. ȘUMOVSCHI DAN CONSTANTIN
Data:

29 martie 2016

Specializare:

Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Ioan GÎLCĂ

Titlul tezei:

"Managementul exploatării vacilor de lapte în ferme de medie capacitate din Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est"

2. NISTOR (COTFAS) IULIA LUCIANA
Data:

02 octombrie 2015

Specializare:

Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI

Titlul tezei:

"Cercetări referitoare la performanţele realizate de găinile ouătoare întreţinute în sistem
convenţional şi free range

3. ROMAN (POPOVICI) ANCA
Data:

02 octombrie 2015

Specializare:

Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Ioan GÎLCĂ

Titlul tezei:

"Cercetări privind eficientizarea creşterii calului de sport românesc pentru sportul de performanţă"
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4. RADU CIPRIAN
Data:

03 octombrie 2015

Specializare:

Tehnologia exploatării suinelor

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Benone PĂSĂRIN

Titlul tezei:

"Contribuţii la cunoaşterea tehnologiei de obţinere şi a calităţii baconului produs în Danemarca"

5. MAGDICI EMANUEL
Data:

03 octombrie 2015

Specializare:

Tehnică piscicolă

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Benone PĂSĂRIN

Titlul tezei:

"Cercetări privind influenţa conservării şi depozitării asupra însuşirilor organoleptice, fizicochimice şi microbiologice ale cărnii de peşte (somn)"

6. DIACONU EMANUIEL CONSTANTIN
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Tehnologia produselor animaliere

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU

Titlul tezei:

"Cercetări privind caracterizarea indicatorilor de calitate a cărnii la cabaline"

7. GAINA (DIACONU) NICOLETA
Data:

07 octombrie 2015

Specializare:

Tehnologia produselor animaliere

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU

Titlul tezei:

"Cercetări privind caracterizarea indicatorilor de calitate a cărnii la bovine"

TOTAL SCOALA DOCTORALA – 21 teze de doctorat
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