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Aprobat în şedinţa  

Consiliului Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere 

din data de 13.03.2019 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

a Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere 2019 

 

 

1. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE BIOINGINERIA 

RESURSELOR ANIMALIERE 

 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timişoara are misiune 

educațională, de formare a specialiştilor, de tip ingineresc, pentru unul dintre cele mai 

complexe domenii ale economiei naţionale. Totodată, facultatea are și misiunea de cercetare 

ştiinţifică, majoritatea cadrelor didactice fiind implicate în cercetarea științifică din domeniul 

creșterii animalelor și a biotehnologiilor. Prin cadrele didactice ale facultății, se asigură și 

extensia universitară în mediul de afaceri din zootehnie/agricultură. 

Principalele obiective asumate de Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din 

Timişoara, sunt conforme cu Planul strategic de dezvoltare instituțională, în perioada 

2016/2020: 

 formarea de ingineri competenţi în domeniile Zootehnie și Biotehnologii agricole, 

competenți să conducă procese tehnologice şi, respectiv, biotehnologice complexe 

care să le permită obţinerea, în folosul societăţii, de produse şi servicii competitive 

financiar, nepoluante pentru mediu şi de calitate superioară; 

 formarea de cercetători în ştiinţele creşterii animalelor şi a biotehnologiilor agricole; 

 asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico – materiale şi 

capacității de școlarizare aprobate; 

 dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico – materiale pentru asigurarea unui proces 

de învăţământ modern şi pentru susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică; 

 creşterea calităţii proceselor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică; 

 continuarea pregătirii absolvenţilor de licenţă prin ciclurile de masterat şi doctorat; 

 acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiilor animaliere, 

ameliorării, reproducţiei, nutriţiei şi bazei furajere. 

 

Responsabil – Decan, Comisia pentru strategie, reformă și resurse umane; 

Termen permanent 
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2. OBIECTIVE ACADEMICE 

 

2.1. Deschiderea facultății spre societate, prin creșterea preocupărilor pentru educația 

continua si prin cooperare științifică si academică, în plan local, național si 

internațional, cu toate mediile profesionale interesate; 

2.2.Managementul academic caracterizat prin dezbaterea şi adoptarea, în consens, a deciziilor 

conform normelor şi principiilor prevăzute în actele normative și regulamentelor 

interne, în condiţii de transparenţă totală, comunicare permanentă şi climat de muncă, 

respectând normele etice; 

2.3. Creşterea rolului comisiilor didactice şi a comisiei de calitate din cadrul Consiliului 

facultăţii, în evaluarea activității cadrelor didactice; 

2.4.Reanalizarea şi restructurarea disciplinelor din planurile de învăţământ de la programele 

de licență și de master şi adaptarea acestora la mutaţiile din piaţa muncii, care să confere 

absolvenţilor competenţele profesionale adecvate; Încadrarea în noile Standarde 

ARACIS a disciplinelor, în funcție de cele patru categorii formative, pentru programele 

de licență și master; 

2.5. Din anul 2019, organizăm admitere și la cele două programe noi de master: 

Biotehnologii de reproducere în ameliorarea animalelor și Animale de companie și de 

agrement;  

Responsabil – Decan, Comisia pentru strategie, reformă și resurse umane; Comisia 

pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu; 

Comisia didactică; Comisia de evaluare și asigurare a calității. 

Termen permanent 

 

3. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

3.1. Evaluarea activităţii cadrelor didactice, conform prevederilor Managementului 

asigurării calității în învățământul superior; 

3.2.Implementarea metodelor moderne de predare şi evaluare a cunoştinţelor, care să asigure 

standarde ridicate de performanţă profesională absolvenţilor; 

3.3. Susţinerea activităţii didactice cu cărţi de specialitate, cursuri universitare, monografii 

editate sau pe suport electronic şi realizarea, în acest sens, a unui Plan 

editorial/departamente, pentru anul 2019;  

Responsabili: directorii de departament. 

3.4. Promovarea imaginii facultăţii în ceea ce privesc sesiunile de admitere, realizările 

academice şi ştiinţifice, simpozioanele de comunicări ştiinţifice, etc.  

3.5. Acţiuni de promovare a ofertei educaţionale, prin mijloace mass media, site-ul facultății, 

tipărirea de pliante de promovare, deplasări la liceele din zona de influență;  

3.6. Invitarea unor cadre didactice de renume din universităţi din ţară şi străinătate pentru 

susţinerea unor prelegeri şi conferenţe pe diferite teme; 

3.7. Programe de control la activitățile disciplinelor, de către directorii de departament, 

decan (cel puţin o disciplină pe lună);  

3.8. Atragerea unui număr cât mai mare de studenți la programele educaţionale oferite, încât 

să se completeze, cel puțin, numărul locurilor bugetate; 

3.9. Oferta educațională pentru anul universitar 2019/2020 este: 

- Domeniul de licență Zootehnie - programul Zootehnie I.F.: 52 studenţi bugetaţi + 

48 studenţi cu taxă;  

- Domeniul Biotehnologii - programul de licență Biotehnologii agricole: 21 studenţi 

bugetaţi + 39 studenţi cu taxă; 

- Programele de master: 45 de locuri bugetate și 155 locuri cu taxă. 
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- Ciclul de doctorat: 8 locuri bugetate. 

Responsabil – Decan, Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane; Comisia pentru 

iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu; Comisia 

pentru oferta educațională la admitere; Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; 

Responsabil CEAC.  

Termen: permanent 

 

4. OBIECTIVELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

4.1. Constituirea parteneriatelor în domeniul cercetării ştiinţifice în vederea obţinerii de noi 

granturi/contracte de cercetare; 

4.2. Intensificarea activităţii de valorificare şi diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 

prin publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate (creșterea numărului de 

lucrări științifice publicate în reviste cotate/indexate ISI, BDI), prin organizarea şi 

participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, prin editarea de cursuri şi 

cărţi de specialitate; 

4.3. Atragerea studenților de la licență, master și doctorat în programe de cercetare și 

organizarea manifestării ştiinţifice studenţeşti anuale;  

4.4. Abordarea următoarelor direcţii și domenii de cercetare:  
 

În domeniul Zootehnie 

 

- Tehnologii moderne şi eficiente de creştere şi exploatare a animalelor; 

- Îmbunătăţirea structurii genetice şi a performanţelor de producţie la animalele de fermă; 

- Asigurarea calităţii şi siguranţei produselor animale; 

- Managementul exploataţiilor zootehnice; 

- Ameliorarea genetică şi managementul resurselor genetice; 

- Optimizarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor; 

- Perfecţionarea tehnologiilor de creştere a animalelor terestre şi acvatice; 

- Optimizarea nutritiei pentru satisfacerea cerintelor nutritive si ridicarea productivitatii la 

animalele de ferma; 

- Îmbunătăţirea managementului de creştere şi diversificare a producţiilor animaliere; 

- Studii de comportament în vederea stabilirii condiţiilor optime de creştere şi exploatare a 

animalelor; 

- Cercetare fundamentală în domeniile anatomiei, fiziologiei şi biochimiei animale; 

- Controlul funcției de reproducere la femele prin inducerea și sincronizarea estrului și a 

ovulațiilor; 

În domeniul Biotehnologii 

 

- Îmbunătățirea structurii genetice si a performantelor de productie la animalele de ferma prin 

biotehnologii de reproducere si alte bioinginerii; 

- Optimizarea nutritiei pentru satisfacerea cerintelor nutritive si ridicarea productivitatii la 

animalele de ferma; 

- Implementarea unor biotehnologii de reproducere la pesti, in vederea sporirii potentialului 

productiv al acestora; 

- Obţinerea de bioproduse cu utilizări în zootehnie; 

- Bioconversia deșeurilor şi bioremediere; 

- Tehnici de ameliorare a animalelor prin inginerie genetică; 

- Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze sau 

lichide combustibile; 
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- Biotehnologii microbiene: Biotehnologia preparatelor enzimatice, Biotehnologia aditivilor. 

Responsabil – Prodecan cu activitatea științifică, Comisia de cercetare ştiinţifică,  

Termen permanent 

 

5. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL FACULTĂŢII 

 

5.1. Evaluarea calității personalului didactic se va realiza conform Regulamentului privind 

evaluarea periodică a calității personalului didactic al Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara - cod 

USAMVBT PG 001 R-022.  

5.2. Evaluarea finală a cadrelor didactice se face după punctajele obținute la: autoevaluare, 

evaluarea colegială, evaluarea de către studenți și evaluarea de către directorul de 

departament. 

 

Propuneri de îmbunătățire a calității activităților cadrelor didactice 

 

- participarea la competiții de granturi de cercetare în vederea îmbunătățirii 

infrastructurii de cercetare și intensificării activității de cercetare științifică; 

- publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI si BDI; 

- dezvoltarea cercetării interdisciplinare în cadrul facultății; 

- dezvoltarea relațiilor de colaborare la nivel național și internațional prin parteneriate 

între facultăți și/sau centre de cercetare în domeniu în vederea creșterii vizibilității cadrelor 

didactice. 

- îmbunătățirea activității didactice prin editarea de cărți, cursuri, manuale, 

îndrumătoare de lucrări practice, articole de specialitate; 

- implicarea în activitățile comunității academice; 

Responsabil – Comisia didactică, Comisia de cercetare științifică, Comisia pentru Evaluarea 

și Asigurarea Calității 

Termen: Permanent; conform calendarului CEAC 

 

6. RESURSE UMANE 

 

6.1. Prioritate la promovare a asistenților universitari, conform Planului managerial pentru 

perioada 2016-2020, pentru a ne încadra în prevederile legale și ale standardelor ARACIS, 

privind gradul didactic al titularilor de curs și ponderea funcțiilor didactice din totalul cadrelor 

didactice; 

6.2. Perfecţionarea personalului didactic, prin încadrare în colectivele de cercetare a 

cadrelor didactice mai tinere, prin stagii de perfecționare și mobilități;  

6.3. Încurajarea cadrelor didactice cu experienţă în cercetare pentru a fi cooptate în diverse 

comisii naţionale/internaționale;  

6.4. Extinderea mobilităţii universitare Erasmus +. 

Responsabil – Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane 

Termene: permanent 

 

7. DOTAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 

7.1. Reparaţii curente în S.D. a U.S.A.M.V.B.T. Timişoara;  

7.2. Amenajarea și parcelarea pășunii pentru întreținerea vițeilor metiși rase carne x rase 

mixte; 
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7.3. Dotarea laboratoarelor de licență și de cercetare cu aparatură și echipamente, din 

contractele de cercetare în derulare, din sponsorizări; 

Responsabil – Comisia de resurse financiare, materiale şi patrimoniu; cadrele didactice 

responsabile de pavilioanele din SDT; 

Termen: permanent  

 

8. RELAŢII CU SOCIETĂȚILE COMERCIALE ȘI ALTE INSTITUȚII DIN 

DOMENIUL CREȘTERII ANIMALELOR (CONSULTANŢĂ, ETC.) 

8.1. Participarea cadrelor didactice ale facultăţii la programe de consultanţă organizate de 

USAMVBT sau alte instituţii abilitate; 

8.2. Consultanţă de specialitate la asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale;  

8.3. Organizarea Pavilionului de creșterea animalelor din cadrul Expoziției Banat 

Agralim 2019; 

Responsabil: Comisia pentru relații publice și extensie universitară 

Termen permanent  

 

 

9. ACTIVITATEA CU STUDENŢII 

 

9.1. Informarea studenţilor asupra criteriilor privind acordarea burselor şi a biletelor de 

tabără şi posibilităţile de participare la stagii de mobilități în străinătate; 

9.2. Urmărirea participării studenţilor la activităţile didactice; 

9.3. Realizarea unei relaţii de parteneriat cadru didactic - student, menită să 

îmbunătăţească performanţele profesionale ale studenților;  

9.4. Sondarea opiniilor studenților privind procesul didactic, condițiile de studiu, prin 

organizarea de întâlniri cu reprezentanții studenților; 

9.5. Consilierea studenţilor de către decanii de an şi tutorii programelor de studii; 

9.6. Dezvoltarea parteneriatului cu firme private în vederea efectuării stagiilor de practică 

a studenţilor şi a absorbţiei pe piața muncii a absolvenţilor facultăţii noastre; 

9.7. Organizarea excursiilor de studii cu studenții facultății; 

9.8. Atragerea studenţilor în activităţile ştiinţifice ale disciplinelor din planul de 

învăţământ al programului de studii urmat; 

9.9. Diversificarea mobilității studenților prin Programul ERASMUS +. 

Responsabil – Prodecan cu activități didactice și studenți; Comisia pentru probleme 

studenţeşti; Comisia de acordare a burselor și taberelor pentru studenți; Comisia pentru 

consilierea și orientarea studenților în carieră și inserție pe piața muncii. 

Termen permanent 

 

 

10. COLABORARE INTERNAŢIONALĂ 

 

10.1. Consolidarea relaţiilor cu instituţiile partenere cu care avem încheiate acorduri 

de colaborare şi desfăşurarea în comun a unor activităţi didactice şi ştiinţifice.  

10.2. Stabilirea de contacte noi şi încheierea unor acorduri de colaborare cu 

universității din UE și din alte zone. 

Responsabil: Comisia pentru strategie, reformă şi resurse umane; Prodecanul cu 

cercetarea 

Termen: permanent 
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11. PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂŢII 

 

11.1. Promovarea facultăţii prin Departamentul de imagine al USAMVB Timișoara și 

Comisia de imagine a FZB, prin alte acţiuni, dintre care: editarea de broşuri, pliante, anunțuri 

în reviste de specialitate (Ferma), intervenții la radio și TV, participarea la târguri de 

promovare; 

11.2. Participarea la acţiuni intitulate „porţi deschise„ de prezentare a laboratoarelor şi 

a activităţilor desfăşurate de facultate;  

11.3. Îmbunătăţirea conţinutului paginii web a facultăţii; 

Responsabil – Comisia pentru relații publice; Comisia de imagine 

Termen: permanent 

Prezentul Plan operaţional este în acord cu Planul managerial al decanului FZB pentru 

perioada 2016-2020 şi cu Programul managerial al Rectorului USAMVB Timișoara, pentru 

perioada 2016-2020. 

DECAN, 

Prof. dr. ing. Nicolae PĂCALĂ  
 

         
 

 

 


