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Conducerea Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara (10 martie 2022) 

 

1. Prof. Dr. Herman Viorel    decan 

2. Conf. Dr. Imre Kalman    prodecan cu activitatea didactică 

3. Prof. Dr. Mederle Narcisa    prodecan cu activitatea ştiinţifică 

4. Conf. Dr. Pascu Corina    prodecan cu internaționalizarea 

5. Prof. Dr. Pentea Marius     director departamentul I  

6. Șef lucr. Dr. Morar Doru     director departamentul II 

7. Prof. Dr. Oprescu Ion      director departamentul III 

8. Prof. Dr. Tîrziu Emil      director departamentul IV 

9. Prof. Dr. Dărăbuş Gheorghe    președinte Senat USAMVB Timişoara 

10. Prof. Dr. Morariu Sorin    director CSUD-USAMVB Timișoara 

11. Prof. Dr. Igna Cornel         membru 

12. Prof. Dr. Nichita Ileana       membru 

13. Şef lucr. Dr. Cărpinișan Liliana       membru 

14. Şef lucr. Dr. Pop Călin        membru 

15. Şef lucr. Dr. Ciulan Valentin        membru 

16. Stud.– Horotan Rareș an III MV      membru 

17. Stud.– Dologa Casian Cătălin an IV MV      membru 

18. Stud.– Rădulescu Anamaria an V MV      membru 

19. Stud.– Ghilean Bianca Mădălina an VI MV     membru 
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II..  CCOONNSSIIDDEERRAAŢŢIIII  GGEENNEERRAALLEE  
 

 

Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara, ca instituţie, a luat fiinţă prin Hotărârea 

Consiliului de Miniştri nr. 428 din 23 mai 1962, prima serie de studenţi fiind înmatriculată 

începând cu anul universitar 1962-1963, în cadrul Institutului Agronomic Timişoara, actuala 

Universitate de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” 

din Timișoara (USAMVBT). Prima promoție de medici veterinari, provenită din studenți de la 

zootehnie, care au făcut cursuri comasate pentru a li se acorda diploma de doctor medic veterinar  

a absolvit facultatea în anul 1965. 

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011, art. 213, punctul 9, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 

şi a Cartei universitare a USAMVB Timişoara, art. 79, paragraful 3, litera a. 

Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara este membră a EAEVE (The European 

Association of Establishments for Veterinary Education - Asociaţia Facultăţilor de Medicină 

Veterinară din Europa). 

În cadrul facultății funcționează, începând cu anul universitar 2018-2019 trei programe de 

studiu (licență și master oferite comasat) cu predare integral în limba română, în limba engleză și 

în limba franceză, programe de studiu extinse pe 6 ani, acreditate ARACIS după cum urmează:  

 pentru limba română aviz ARACIS din 24.08.2015; 

 pentru limba engleză aviz ARACIS din 24.11.2016;  

 programul în limba franceză a fost autorizat de ARACIS, în 26.06.2018. 

Autorizația a devenit valabilă după apariția primei Hotărâri de Guvern care 

menționează existența programului de studii în structura instituției (USAMVBT), 

condiție care a fost îndeplinită, fapt consemnat în M.O. 786/13.09.2018, Partea I. 

Facultatea are, la ora actuală, toate condițiile de a deveni lider național în domeniu, și este 

interesată în a obține o clasificare foarte bună la ierarhizarea instituțională. Această 

ierarhizare are importanță pentru finanțatarea complementară, în baza unor criterii de clasificare 

care țin cont de activitatea didactică a resursei umane, de activitatea științifică, respectiv producția 

științifică valorificată în publicații de certă valoare științifică, vizibile internațional, de 

recunoașterea națională și internațională a resursei umane precum și de internaționalizarea 

procesului educațional.  

Consider că, facultatea noastră dispune de cadre didactice valoroase, cu o bogată 

experiență profesională, ataşate facultăţii, capabile de eforturi susţinute pentru a putea face faţă 

tuturor provocărilor ce vor apărea în viitorul apropiat. 

În 2020, facultatea a beneficiat, în intervalul 24-28 Februarie, de vizita evaluatorilor EAEVE 

(The European Association of Establishments for Veterinary Education - Asociaţia Facultăţilor de 

Medicină Veterinară din Europa), în vederea acreditării facultății, de către acest for european. 

Urmare a acestei vizite de evaluare, facultatea a primit în iunie 2020 statutul ”NON-

ACREDITATION”, ca urmare a identificării, în timpul vizitei, a 4 deficiențe majore și a 6 

deficiențe minore. Anterior acestei vizite de acreditare, facultatea a beneficiat de statutul 

”APPROVAL”  din partea EAEVE, statut valabil în perioada 2014 - până în iunie 2020, ca urmare 

a evaluărilor anterioare efectuate în facultate. 

Toată activitatea din cadrul Facultății, în anul 2021, a fost marcată de pandemia cu 

COVID-19, aspect care a necesitat adaptarea la constrângerile legislative și medicale existente pe 

durata pandemiei. Această adaptare a avut ca scop, pe de o parte protejarea personalului facultății 

și a studenților, iar pe de alta parte, de a nu face rabat la pregătirea profesională a studenților.  

 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8133
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IIII..  CCOONNŢŢIINNUUTTUULL  RRAAPPOORRTTUULLUUII  
 

 

 

1. Activitatea didactică 

 

Cadrele didactice ale facultăţii desfăşoară activităţi didactice la standardele de calitate 

ISO 9001:2015, contribuind astfel la motivarea studenţilor pentru învăţare şi la o temeinică 

pregătire profesională. 

Metodologia de informare şi transmitere a informaţiei este de nivel adecvat, întreg corpul 

didactic utilizând tehnologiile moderne actuale (internet, laptop, video-proiector, platforma zoom) 

şi asigură materialele didactice, fie în formă printată (tratate, manuale, cursuri, îndrumătoare de 

lucrări practice), fie în formă electronică: CD, DVD, sau postare pe site-ul facultăţii 

(https://intranet.usab-tm.ro/, moodle, etc), accesibile non-stop studenţilor şi celor interesaţi.  

Cadrele didactice sunt interesate atât în susţinerea de cursuri interactive, în care să existe 

dialog cu studenţii, cât şi pentru consultaţii oferite studenţilor, pentru mai buna înţelegere și 

însușire a cunoştinţelor profesionale și de specialitate. 

În anul 2021 colectivele de autori care au publicat, în anii anteriori, manuale sau tratate de 

specialitate valoroase au fost susţinute şi propuse pentru a fi recompensate prin premii, de către 

forurile academice, după cum urmează:  

În anul 2021 Academia Română a acordat Premiul ”Gheorghe Ionescu Șișești” pentru 

lucrarea publicată în 2019, la editura Academic Press, Elsevier Londra: ”Alternative Swine 

Management Systems”, elaborată de către Conf. Dr. Ioan Huțu și Prof. Dr. Gary W. Onan 

 

 
 

Tot în anul 2021 Academia Oamenilor de Științe din România a acordat Premiul 

”Virgil Gligor” pentru aceeași lucrare publicată în 2019, la editura Academic Press, Elsevier 

Londra: ”Alternative Swine Management Systems”, elaborată de către Conf. Dr. Ioan Huțu și 

Prof. Dr. Gary W. Onan. 
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Academia Oamenilor de Științe din România tot în anul 2021 a acordat Premiul 

”Vasile Gheție” pentru lucrarea publicată în anul 2019, la editura Agroprint Timișoara: ”Surgical 

clinic and clinical lectures on species”, elaborată de către Prof. Dr. Igna Cornel. 

 

 
 

În anul 2021 cadrele didactice au contribuit la publicarea de materiale didactice, adresate 

studenților și specialștilor, după cum urmează: 
 

Cărți publicate în edituri internaționale 
 

În anul 2021 nu au fost publicate cărți în edituri internaționale 

 

Cărți publicate în edituri naționale 
 

 

În anul 2021 au fost publicate cursuri noi în limba franceză, după cum urmează: 

 

1. Cărpinișan Liliana, Cireșan Călin, Physiopathologie generale, Editura Agroprint Timişoara, 2021. 

2. Luca Iasmina, Stancu Adrian, Morphopathologie vétérinaire pratique, Editura Agroprint Timişoara, 2021. 
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3. Brezovan Diana., Savici Jelena, Histologie veterinaire – Tissus - Cahier de travaux pratiques, Editura 

Agroprint Timişoara, 2021.  

4. Igna Violeta, Milovanov Cornelia, Reproduction, troubles de la reproduction et éducation clinique par 

espèces 1, Editura Agroprint Timișoara, 2021. 

5. Marc Simona, Manuel de travaux pratiques de genetique, Editura Politehnica Timișoara, 2021. 

6. Iancu Ionica, Pascu Corina, Dégi János, Costinar Luminita, Catana Nicolae, Herman Viorel, Maladies 

infectieuses Cours de 4e année d'études, 1er Semestre, Editura Agroprint Timişoara 2021. 

7. Dărăbuş Gh., Mederle Narcisa, Oprescu I., Biologie Animale -Cours, Agroprint, 2021. 

8. Darabus., Gh., Parasitologie Veterinaire Vol I, Editura Agroprint Timișoara, 2021. 

9. Costinar Luminița, Herman Viorel, Moga Mânzat Radu, Râmneanțu Marius, Pascu Mariana Corina, 

Iancu Ionica, Maladies Infectieuses Guide De Travaux Pratiques Année IV - Premier Semester, Editura 

Agroprint Timișoara 2021. 

10. Hulea Anca., Herman V., Degi J., Iancu Ionica, Costinar Luminița., Pascu Corina, Épidémiologie, 

Editura Agroprint Timișoara 2021. 

11. Mederle Narcisa, Darabus Gh., Florea Tjana, Biologie Animale - Traveaux Pratique, Agroprint Timișoara 

2021. 

12. Bucur Iulia, Tîrziu Emil, Méthodes de laboratoire en immunologie Waldpress, Timișoara, 2021. 

13. Colibar Olimpia, Hotea Ionela, Sîrbu Cătălin, La technique d'élaboration des rations et des recettes 

fourragères, Editura Eurobit, Timișoara 2021. 

14. Colibar Olimpia, Hotea Ionela, Travaux pratiques en nutrition animale, Editura Eurobit, Timișoara, 2021. 

15. Hutu Ioan, Georgescu Ovidiu, Elevage et amélioration génétique des animaux -Exercices pratique, 

Agroprint, Timișoara, 2021. 

 

 

În anul 2021 au fost publicate cursuri noi în limba engleză, după cum urmează: 

 

1. Bochiș Timea Andrea, Pop Călin, Semiology I Course, Editura Eurobit, Timișoara, 2021.  

2. Tulcan Camelia, Boldura Oana, Biochemistry, Editura Eurobit Timişoara, 2021.  

3. Cărpinișan Liliana, Cireșan Călin, General pathopsysiology, Editura Agroprint Timişoara, 2021. 

4. Igna Cornel, Cojocaru Răzvan, Small animal surgery 1, Editura Agroprint Timișoara, 2021. 

5. Igna Violeta, Reproduction, reproduction disorders and clinical lectures on species, Editura Agroprint 

Timișoara, 2021. 

6. Iancu Ionica Degi Janos Herman Viorel, Infectious Diseases Course, Editura Agroprint, 2021. 

7. Morariu Sorin, Suici Tiana, Veterinary Dermatology, Editura Tempus 2021. 

8. Imre Mirela, Oprescu Ion, Animal Biology, Editura Eurobit, Timisoara 2021. 

9. Degi Janos, Iancu Ionica, Herman Viorel, Infectious diseases of pigs, Editura Agroprint 2021. 

10. Bucur Iulia, Tîrziu Emil, Veterinary Immunology, Editura Waldpress, Timișoara, 2021. 

11. Colibar Olimpia, Hotea Ionela, Diets’ elaboration technics – editie revizuită Editura Eurobit, Timișoara, 2021. 

12. Hutu Ioan, Brzóska Hortensja, Animal breeding and husbandry – Practical Exercises Editura Agroprint, 

Timișoara, 2021. 

13. Tîrziu Emil, Bucur Iulia, Veterinary Immunology, Editura Waldpress, Timișoara, 2021. 

 

 

 

În anul 2021 au fost publicate, manuale și îndrumătoare în limba română, după cum urmează: 

 

 

1. Brezovan Diana, Savici Jelena, Histologie veterinară-notițe de curs, Editura Agroprint Timișoara, 2021. 

2. Brezovan Diana., Savici Jelena, Histologie veterinară-Țesuturi-Caiet de lucrări practice, Editura Agroprint 

Timişoara, 2021.  

3. Mateiu-Petrec Oana Cătălina, Reovirozele aviare, Editura Brumar, Timișoara, 2021.  

4. Ostan Mihaela, Rada Olga Alina, Savici Jelena, Elemente de histologie animală-Caiet de lucrări practice, 

Editura Eurobit, Timişoara, 2021.  

5. Tulcan Camelia, Sisteme de management al calității în laboratoarele din domeniul biotehnologiilor, Editura 

Eurobit, Timişoara, 2021. 

6. Igna Cornel, Chirurgie – animale de companie 1, Editura Agroprint Timișoara, 2021. 

7. Igna Cornel, Chirurgie –animale de rentă și prelegeri clinice pe specii 1, Editura Agroprint Timișoara, 2021. 

8. Morar Doru, Boli de nutriție și metabolism, Editura Eurobit, Timișoara, 2021. 

9. Pascu Corina, Hulea Anca, Costinar Luminița, Epidemiologie Curs, Editura Agroprint Timișoara 2021. 

10. Cătana N., Herman V., Boli Prionice Și Viroze, Editura Agroprint Timisoara 2021.  
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11. Cătana N., Herman V., Bacterioze, Editura Agroprint Timisoara 2021. 

12. Ilie Marius, Protozooze Și Helmintoze Zoonotice, Editura Mirton Timişoara 2021. 

13. Marius ILIE, Mirela IMRE, Biologie Animala, Editura Agroprint Timişoara 2021. 

14. Costinar Luminița, Herman Viorel, Moga Mânzat Radu, Rîmneanțu Marius, Pascu Corina, Iancu Ionica, 
Îndrumător Lucrări Practice Boli Infecțioase Editura Agroprint Timișoara 2021. 

15. Colibar Olimpia, Hotea Ionela, Tehnici de elaborare a ratiilor si retetelor furajere – editie revizuita Editura 

Eurobit, Timișoara, 2021. 

16. Huțu Ioan, Iancu Tiberiu (ed), Rezistenţa la preparate antimicrobiene din perspectivă bioeconomică, Editura 

Agroprint, Timișoara. 

17. Huțu Ioan, Lungu Bianca, Tudor Beatrice, Creșterea și ameliorarea animalelor - Lucrări practice, Editura 

Agroprint, Timișoara, 2021. 

18. Imre Kalman, Cryptosporidium: de la genă la entitate morbidă - ediție revizuită, Eurobit, Timișoara, 2021. 

19. Morar Adriana, Imre Kalman, Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 1, Editura 

Eurobit, Timișoara, 2021. 

20. Nichita Ileana, Obistioiu Diana, Biologia animalelor de laborator, Editura Agroprint, Timișoara, 2021. 

21. Obistioiu Monica Diana, Tirziu Emil, Hulea Anca Sofiana, Legislatie veterinara. Indrumator de lucrări 

practice, Editura Eurobit, Timișoara, 2021. 

22. Țibru Ioan, Sauer Maria, Sauer Ioan, Ghid de evaluare a bunastarii la ovine, Editura Legart, Timișoara, 2021. 

23. Tîrziu Emil, Imunologie, Editura Waldpress, Timișoara, 2021. 

24. Tîrziu Emil, Metode de diagnostic imunologic, Editura Waldpress, Timișoara, 2021. 

 

 

Cărți publicate în edituri recunoscute în țară 

 
1. Markovszky Adela, Cristina Romeo, Fizioterapia ca mijloc terapeutic asociat la animale, Editura 

Waldpress Timisoara, 2021 

2. Hera Cristian, Herman Viorel, Istoria științelor agricole și silvice în România, partea a II-a, Istoria 

științelor horticole, silvice, zootehnice, medicină veterinară, economie agrară, dezvoltare rurală, știința 

alimentului (613-1282), Cap. 5. Științe zootehnice, medicină veterinară-100 de ani de performanțe ale 

medicinei veterinare în România p.889-968., Editura Academiei Române.  

 

 

 

În pregătirea profesională a studenţilor se ştie că activitatea didactică trebuie să fie strâns 

împletită cu activitatea practică. Un rol important pentru însuşirea competenţelor necesare 

practicării nobilei profesii de medic veterinar îl au Clinicile Veterinare Universitare, în care 

studenţii au avut posibilitatea acomodării cu cazuistica veterinară şi efectuării de intervenţii care 

să le permită însuşirea competenţelor necesare pentru prima zi de practică ca medic veterinar. Prin 

decanii de an, vom continua verificarea studenţilor din anii mari pentru dobândirea 

competenţelor minime necesare primei zile de practică, aşa cum sunt ele inventariate în 

manualul competenţelor, iar acolo unde sunt rămâneri în urmă vom lua măsuri pentru remedierea 

deficienţelor. 

Instruirea practică a studenţilor s-a realizat în anul 2021 (al doilea an de pandemie cu 

COVID-19) parțial în cadrul facultăţii, respectiv Clinicile Veterinare Universitare, cât mai ales 

în afara facultăţii, în cabinete şi dispensare veterinare, ferme, laboratoare, abatoare şi puncte de 

prelucrare, conservare şi comercializare a produselor animaliere, pentru ca absolvenţii să se 

integreze, ulterior, cât mai uşor, pe piaţa muncii. 

Dată fiind situaţia îmbunătățită a fermei zootehnice din cadrul SDE recomand colegilor 

valorificarea cazuistici de la animalele de rentă din această fermă, de asemenea, disciplinele 

clinice sunt solicitate să-şi desfăşoare activităţile specifice cu studenții și în fermele din 

vecinătatea oraşului Timişoara, pe bază de protocoale de colaborare, iar activitatea 

extramurală să fie înregistrată şi evidenţiată corespunzător, prin foi de observaţie, pentru a putea 

face dovada efectuării acesteia. În scopul acreditării atât EAEVE cât și ARACIS, fiecare clinică 
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este solicitată să depună la prodecanul didactic toate convențiile de colaborare, pe care le are 

încheiate pentru anul universitar în curs. 

Cu privire la secţia cu predare în limba engleză, sunt necesare în continuare eforturi 

susţinute pentru atragerea de candidaţi la admitere, atât din ţări UE, dar şi din ţări non UE, astfel 

ca secţia să fiinţeze cu două subgrupe, pentru a fi mai eficientă economic. Pentru păstrarea 

acreditării secţiei în limba engleză cadrele didactice trebuie să elaboreze în continuare cursuri, 

pentru secţia în limba engleză şi să le tipărească într-o editură recunoscută CNCSIS, sau la 

editura universităţii noastre (editura Agroprint). Consider că, în această direcție, este necesar 

intensificarea efortului, pentru a face față concurenței din țară, având în vedere că toate cele 

patru facultăți de medicină veterinară de stat, din țară, au secție cu predare în limba engleză. 

Începând cu anul universitar 2018-2019 a fost înființată secția cu predare în limba 

franceză, urmare a vizitei ARACIS din vara anului 2018 și a autorizării provizorii publicată în 

M.O. 786/13.09.2018, Partea I, drept pentru care și în acest an universitar (2021-2022) la anul I 

MVF au fost înmatriculați, un număr de 45 studenți. Având în vedere acest fapt, consider că este o 

provocare și în același timp o oportunitate de a valorifica și dezvolta resursa umană din 

facultate și de a contribui la internaționalizarea învățământului medical veterinar din facultate. 

Un alt obiectiv didactic important al facultăţii este Şcoala doctorală în Medicină 

Veterinară. Pentru acreditarea Şcolii doctorale în Medicină Veterinară, toți conducătorii de 

doctorat au fost solicitaţi pentru a depune eforturi în vederea realizării indicatorilor 

individuali, minimi necesari, pentru păstrarea dreptului de conducere a doctoratului și 

acreditarea școlii doctorale. Cadrele didactice, cu gradul didactic de profesor, dar și cele care 

îndeplinesc criteriile minime pentru abilitare sunt solicitate în a-și susține abilitarea, 

deoarece criteriul privind numărul cadrelor didactice cu drept de conducere de doctorat, raportat la 

numărul total al cadrelor didactice este un indicator important pentru finanțarea 

complementară.  

În anul 2021 din facultatea noastră nu și-a susținut teza de abilitare, în baza cerințelor din 

Ordinul MENCS nr. 6129/20.12.2016, nici un cadru didactic.  

În prezent în Școala Doctorală în Medicină Veterinară sunt 16 conducători de doctorat.  

Având în vedere:  

 Ordin MEN nr. 3200 din 21.02.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

176 din 05.03.2019, care aprobă Metodologia de evaluare a studiilor universitare 

de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță; 

 METODOLOGIA din 7 februarie 2020 de evaluare a studiilor universitare de 

doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în 

evaluare, aprobată prin ORDINUL nr. 3.200 din 7 februarie 2020, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 19 februarie 2020,  

 precum și Ghidul ARACIS pentru desfășurarea procesului de evaluare externă 

periodică a școlilor doctorale 

membrii școlii doctorale au făcut eforturi susținute pentru acreditarea școlii doctorale 

(termenul de depunere a dosarului a fost 30 aprilie 2021). Vizita de acreditare a avut loc hibrid (on 

line si in site), în luna octombrie 2021, în urma căreia Școala doctorală în Medicină Veterinară 

din IOSUD-USAMVB Timișoara a fost acreditată. 

Biblioteca universităţii este depozitarul manualelor, cărţilor și tratatelor de specialitate, 

cursurilor universitare, publicaţiilor ştiinţifice. Beneficiarii bibliotecii sunt studenţii şi cadrele 

didactice. Este necesar, în continuare, ca fiecare prim autor de carte din facultate să doneze 

bibliotecii minimum cinci exemplare din cărţile editate, pentru ca acestea să poată fi consultate 

la bibliotecă de către studenţii facultăţii noastre şi de către alte persoane interesate. Pentru anul 

2021 cadrele didactice şi doctoranzii din universitate au beneficiat de acces la informaţie 

ştiinţifică în format electronic, prin intermediul cite-ului https://www.e-nformation.ro/, atât 

de pe computerul de la serviciu, cât şi acces mobil de pe computerul de acasă. Pentru o mai bună 

http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2017/10/anexa-ordin-6.129_2016-standarde-minimale_0.pdf
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valorificare a bibliotecilor de la discipline, este necesar ca fondul de carte al disciplinelor să fie 

cunoscut şi să existe un program orar, în care studenţii, doctoranzii şi cei interesaţi să aibă acces 

la cărţile care se găsesc doar în biblioteca disciplinei. 

Situaţia privind promovabilitatea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2020-

2021, este prezentată în Anexa 1, tot aici este redată şi distribuţia studenţilor, pe ani de studiu, la 

începutul anului universitar 2021-2022. Pentru acest an universitar avem înscriși 1071 studenți, 

față de 1027 înscriși în anul anterior. Cu toată strădania cadrelor didactice promovabilitatea 

studenţilor nu a fost la înălţimea aşteptărilor, nici a cadrelor didactice şi nici a studenţilor.  

Având în vedere nerealizarea performanţelor minime necesare promovării dintr-un an de 

studiu în altul, la sfârșitul anului universitar 2020-2021, un număr de 54 studenţi au fost 

exmatriculaţi, dar doar 21 studenți s-au reînmatriculat, pentru continuarea studiilor vezi Anexa 2. 

Dată fiind această situaţie, consider că prin cadrele didactice pe care le avem, putem contribui 

într-o măsură mai mare, în motivarea studenţilor la învăţarea pe tot parcursul semestrului, 
astfel încât la intrarea în sesiune studentul să fie, deja, familiar cu noţiunile de bază ale disciplinei 

pentru care urmează să susţină examen în sesiune, încât să facilităm pe de o parte prezența la 

examen și pe de altă parte șanse sporite de promovare a studenților.  

Va trebui să acordăm o atenție sporită pregătirii studenților, în vederea sprijinirii acestora 

în obținerea performanțelor minime necesare promovării anului de studiu. Așa cum se cunoaște la 

începutul anului universitar 2017-2018, a fost aprobat de Senatul USAMVB Timișoara, actualul 

Regulament privind activitatea profesională a studenților. Prin acest Regulament, față de anii 

anteriori, studenților li se limitează numărul prezentărilor pentru a fi examenați la o disciplină și 

totodată se solicită ca examinarea studenților să se facă aproape exclusiv prin examen oral. Cred 

că această prevedere ar putea fi benefică, atât pentru studenți cât și pentru calitatea pregătirii lor 

profesionale, cu toate că necesită din partea cadrelor didactice un efort de timp, pentru examenul 

oral, mult mai mare. 

 

 

2. Cercetarea ştiinţifică 

 

Activitatea de cercetare s-a desfăşurat în cadrul laboartoarelor din CLCH, precum și în 

centrele de cercetare existente în facultate, în care, în timp, s-au conturat colective de cercetare pe 

discipline sau grupuri de discipline, iar prin colaborarea cu colectivele de la alte facultăţi din 

cadrul universităţii noastre şi cu cele din cadrul altor facultăţi din țară s-a promovat cercetarea 

interdisciplinară.  

Facultatea, în anul 2021, ca de altfel și în anii anteriori, a urmărit prin activitatea de 

cercetare ştiinţifică desfăşurată, creşterea vizibilităţii cercetării pe plan naţional şi internaţional, 

identificarea unor noi posibile surse de finanţare, în condiţiile economice actuale şi educarea 

studenţilor şi a doctoranzilor în spiritul performanţei şi a competitivităţii ştiinţifice, prin 

implicarea acestora în activităţile de cercetare.  

Deși la nivel național fondurile alocate cercetării în anul 2021, au fost puține, iar șansele de 

reușită în competiția de proiecte, au rămas minime, rezultatele nu s-au îmbunătățit numeric 

comparativ cu anii anteriori. În Anexa 3 sunt cuprinse contractele de cercetare pe anul 2021, 

realizate de cadrele didactice de la FMVT, derulate prin USAMVB Timișoara. 

Colectivele de cercetare din Facultatea de Medicină Veterinară au putut beneficia şi în 

decursul anului 2021 de baza materială oferită de Laboratoarele de formare şi cercetare 

interdisciplinară, care există în cadrul Platformei de Cercetare Interdisciplinară Agricultura 

ecologică, durabilă şi siguranţa alimentară. 

La sfârșitul anului 2021 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și-a făcut publică lista cu articolele științifice 

premiate în anul 2021 (https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole).  Anexa 4. 
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În acest context din FMV Timișoara, au beneficiat de premii pentru articole științifice 

publicate, în reviste de specialitate, cu factor de impact important, următoarele cadre didactice 

universitare,  

Articole premiate în reviste din zona roșie, cu autori din facultate 

 
1. Butnariu, M., Sarac, I., Pentea, M., Docea, A.O., Calina, D., Flavonoids as potential anti-platelet 

aggregation agents: from biochemistry to health promoting abilities, Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition (IF=11.176). 

2. Cristina R.T., Dumitrescu, C., Muselin, F., Daneș, M., Is ECLIA Serum Cortisol Concentration 

Measurement, an Accurate Indicator of Pain Severity in Dogs with Locomotor Pain?, Animals (IF=2.752). 

3. Dumbrava, D., Popescu, L. A., Soica, C. M., Nicolin, A., Cocan, I., Negrea, M., Alexa, E., Obistioiu, D., 

Radulov, I., Popescu, S., Watz, C., Ghiulai, R., Mioc, A., Szuhanek, C., Sinescu, C., Dehelean, C., 
Nutritional, Antioxidant, Antimicrobial, and Toxicological Profile of Two Innovative Types of Vegan, 

Sugar-Free Chocolate, Foods (IF=4.350). 

4. Beicu, R., Alexa, E., Obiștioiu, D., Cocan, I., Imbrea, F., Pop, G., Circioban, D., Moisa, C., Lupitu, A., 

Copolovici, L., Copolovici, D. M., Imbrea, I.M, Antimicrobial Potential and Phytochemical Profile of Wild 

and Cultivated Populations of Thyme (Thymus sp.) Growing in Western Romania, Plants-Basel (IF=3.935). 

 

 

Articole premiate în reviste din zona galbenă, cu autori din facultate 

 
1. Nichita, I., Lupa, L., Aurelia, V., Popa, A., One-pot synthesis, characterization and in vitro antibacterial 

evaluation of bioactive "aminophosphinic acid" groups grafted onto polymeric-support, Polymer Bulletin 

(IF=2.870) 

2. Imre, K., Morar, A., Microbial Decontamination of Beef Carcass Surfaces by Lactic Acid, Acetic Acid, and 

Trisodium Phosphate Sprays, Biomed Research International (IF=3.441) 

3. Obistioiu, D., Cocan, I, Tîrziu, E., Herman, V., Negrea, M., Cucerzan, A., Neacșu, A., Cozam, A., 

Nichita, I., Hulea, A., Radulov, I., Alexa, E., Phytochemical Profile and Microbiological Activity of Some 

Plants Belonging to the Fabaceae Family, Antibiotics-Basel (IF=4.639) 

4. Cristina, R.T., Dumitrescu, E., Muselin, F., Tulcan, C., Radulov, I., Alexa E.C., Morar, D., Mohamed, 

Erieg., Sea Buckthorn and Grape Extract Might Be Helpful and Sustainable Phyto-Resources as Associated 

Hypolipidemic Agents-Preliminary Study, Sustainability (IF=3.251) 

5. Bordean, D.M., Pîrvulescu, L.C., Poiana, M.A., Alexa, E.C., Cozma, A., Raba, D.N., Borozan, A., 

Misca, C., Morar, A., Obiștioiu, M.D., Caba, I., An Innovative Approach to Assess the Ecotoxicological 

Risks of Soil Exposed to Solid Waste, Sustainability (IF=3.251) 

6. Degi, J., Herman, V., Iancu, I., Pascu, M.C., Tiana, S., Roxana, D., Carriage of Multidrug Resistance 

Staphylococci in shelter dogs in Timisoara, Romania, Antibiotics Basel (IF=4.639) 

7. Degi, J., Moțco, O.A., Degi, D.M., Suici, T.F., Mareș, M., Imre, K., Cristina, R.T, Antibiotic 

susceptibility profile of Pseudomonas aeruginosa canine isolates from a multicentric study in Romania, 

Antibiotics Basel (IF=4.639) 

8. Suici, T., Mederle, N., Dărăbuș, G., Imre, M., Sârbu, C.B., Morariu, S, The effect of atopic dermatitis on 

quality of life of affected dogs and their owners in Romania, Journal of Veterinary Behavior-Clinical 

Applications and Research (IF=1.975). 

9. Otavă, G., Marc, S., Suici, T., Huțu, I., Torda, I., Mircu, C., Effects of age and season on conception rate 

of Mediterranean Italian Dairy Buffalo (Bubalus bubalis) following oestrus synchronization and fixed- time 

artificial insemination, Reproduction In Domestic Animals (IF=2.005) 

10. Ilie, D.E., Mizeranschi, A.E., Mihali, C.V., Neamț, R.I., Goilean, G., Georgescu, O., Zaharie, D., 

Carabas, M., Huțu, I., Genome-Wide Association Studies for Milk Somatic Cell Score in Romanian Dairy 

Cattle, Genes (IF=4.96) 

 

 

Printre temele de cercetare necontractuală abordate în anul 2021 au fost: 

 

 Studii imunologice în boli parazitare şi infecţioase la animale; 

 Cercetări inovatoare în chirurgia plastică şi de reconstrucţie; 

 Studiul acţiunii unor extracte din plante în anumite afecţiuni; 
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 Cercetări privind influenţa poluanţilor, a micotoxinelor şi a altor substanţe asupra sănătăţii 

animalelor; 

 Cercetări privind asigurarea biosecurităţii în fermele de animale; 

 Cercetări privind riscul asupra consumatorului uman a poluanţilor, aditivilor, conservanţilor şi 

a medicamentelor;  

 Studii privind calitatea şi modalităţile de stocare a materialului seminal la diferite specii de 

animalele domestice; 

 Modificări cito-histologice în diferite afecţiuni şi în urma consumului de aditivi alimentari; 

 Studiul unor boli transmisibile la animale; 

 

Pentru viitoarea perioadă de timp cercetarea științifică va aborda următoarele teme: 

o Îmbunătățirea biosecurității în fermele de animale printr-o abordare integrată a 

cercetării și inovației agricole, monitorizând contaminarea mediului și sporind valoarea 

subproduselor de origine animala; 

o Abordări terapeutice inovative în controlul unor parazitoze și implicațiile lor socio-

economice și asupra calității vieții; 

o Supravegherea agenților zoonotici in apele de suprafața – Risc de infecție pentru om și 

animale; 

o Contribuții la studiul antibiorezistenței microbiene sub conceptul ”One Health”. 

 

Valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor desfăşurate de cadrele didactice, și 

doctoranzii din FMVT, în decursul anului 2021, s-a realizat prin publicarea a: 

 39 lucrări ISI (Anexa 5), vizibile în Web of Science, dintre care 19 sunt publicate în 

Revista Română de Medicină Veterinară, revistă fără factor de impact. 

 38 de lucrări BDI publicate în revista facultăţii noastre, revistă indexată BDI (Anexa 6). 

Studenţii și doctoranzii au fost implicaţi în activitatea de cercetare, fiind atraşi şi cooptaţi 

în temele de cercetare din cadrul cercurilor ştiinţifice existente la nivelul disciplinelor, precum şi 

în desfăşurarea proiectelor şi a contractelor de cercetare. Rezultatele acestor activităţi au fost 

fructificate în lucrările de licenţă susţinute cu ocazia finalizării studiilor precum şi în tezele de 

doctorat. 

În perioada 20-21 mai 2021, la Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara s-a desfăşurat 

Sesiunea Ştiinţifică cu participare internaţională, cu tema ”Actualities in Animals Breeding 

and Pathology”. 

Au fost susţinute sub formă de comunicări şi postere 64 lucrări, care au fost incluse în 

publicaţia „Lucrări Ştiinţifice Medicină Veterinară Timişoara (Scientifical Papers Veterinary 

Medicine)”, publicație inclusă în baza de date internaţională (CABI) şi în categoria CNCS, B+. 

Aceste lucrări ştiinţifice au fost susținute de cercetători şi cadre didactice din ţară şi din străinătate, 

dintre care 38 provin din FMV Timisoara. 

Facultatea a organizat, în 25 noiembrie 2021, ediția a cincea a Simpozionului 

Internațional cu tema ”Tinerii și cercetarea științifică în domeniul științelor vieții” dedicat 

studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători sub vârsta de 40 de ani. În cadrul 

acestui simpozion au fost prezentate un numar de 46 lucrări științifice, cu rezultatele obţinute de 

tinerii cercetători în cadrul cercurilor ştiinţifice ale disciplinelor unde îşi realizează lucrările de 

diplomă, precum și în laboratoarele în care își realizează tezele de doctorat, sau contractele de 

cercetare. 

Sugerez în continuare disciplinelor în a atrage studenţii, încă din primii anii de studiu, să 

activeze în cadrul cercurilor ştiinţifice de la disciplină, unde vor putea să-şi formeze din timp 

deprinderi în activitatea de cercetare, necesare realizării lucrărilor de diplomă, dar și pentru munca 

de cercetare, mai ales pentru cei care optează șă-și continue studiile prin doctorat. 
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3. Resursele umane, baza materială, resursele financiare 

 

Urmare a restricţiilor impuse de aplicarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, şi a altor 

prevederi legale în vigoare, la începutul anului universitar 2021-2022, în statele de funcţii ale 

facultăţii au existat un număr de 66 de cadre didactice, dintre care 48 sunt cadre titulare, iar 18 

sunt cadre asociate angajate pe perioadă determinată, care desfăşoară activităţile didactice în cele 

135 posturi prevăzute în statele de funcţii, Anexa 7. Având în vedere actualele constrângeri 

bugetare privind angajarea de personal, precum şi standardele înalte, nu uşor accesibile, privind 

promovarea pe posturile didactice va fi destul de greu, dar nu imposibil, să facem angajări şi noi 

promovări pentru cadrele didactice. Situaţia privind angajarea şi promovarea cadrelor didactice 

este prezentată în Anexa 8.  

În anul 2021 au beneficiat de posturi scoase la concurs un număr de 10 cadre 

didactice: Conf.dr. Brezovan Diana, Șef lucr.dr. Boldura Oana Maria, Șef lucr.dr. Petcu 

Mihaela Doina, Asist. dr. Hulea Călin Ioan, Asist. dr. Luca Iasmina, Asist. drd. Torda Iuliu, 

Asist. dr. Doma Alexandru Octavian, Asist. dr. Hulea Anca Sofiana, Asist. drd. Cireșan Călin 

Alexandru, Asist. dr. Obiștioiu Monica Diana. 

Necesitatea recrutării unor noi cadre didactice, este justificată de existenţa secţiilor cu 

predare în limba engleză și limba franceză, secții care necesită să aibă personal didactic titular, 

pentru evitarea eventualelor dificultăţi privind păstrarea acreditării învăţământului în limbile 

engleză și franceză.  

De asemenea, dată fiind fluctuația de personal din grupul disciplinelor de la Chirurgie, se 

impune și aici scoaterea la concurs, de îndată ce condițiile o vor permite și vor apărea potențiali 

candidați, care să îndeplinească toate criteriile de participare la concurs, a două posturi de 

asistent, a două posturi de șef de lucrări și a unui post de conferențiar. 

Cu privire la baza materială de care dispunem în prezent, aceasta, trebuie pusă în valoare, 

având în vedere că nu mai sunt restricții privind prestările de servicii medical veterinare, în 

cadrul infrastructurii nou creată, iar dacă vor fi efectuate un număr suficient de mare de 

investigaţii şi cercetări, care apoi vor fi fructificate, în producţie ştiinţifică publicată în reviste cu 

factor de impact ridicat, vor justifica din plin toată investiţia făcută până acum în această 

infrastructură.  

Resursele financiare ale facultăţii, în prezent, provin într-o foarte mare măsură din 

alocaţiile bugetare şi din taxele studenţilor de la secţia în limba română şi de la secţiile în limba 

engleză și franceză, în limita capacității de scolarizare pentru care Facultatea este acreditată: 

-maxim 150 locuri pe an de studiu (bugetate şi cu taxă), pentru secţia în limba română,  

-maxim 30 locuri pe an de studiu (cu taxă) pentru secţia în limba engleză, 

- maxim 45 de locuri pe an de studiu (cu taxă) pentru secţia în limba franceză.  

Taxa de școlarizare pentru studenții de la secția română este de 5000 de lei pe an de studiu, 

iar pentru studenții de la secțiile cu predare în limbi străine, taxa este de 4500 de euro.  

Atragerea de fonduri, mai consistente, va fi orientată în principal spre secţiile cu predare în 

limbile străine, unde sunt în continuare disponibile locuri de școlarizare şi unde, taxa de studii pe 

an universitar este semnificativ mai mare faţă de cea pentru locurile cu taxă în limba română, dar 

mai scăzută decât la secțiile similare din facultățile de medicină veterinară din România. 

În anul 2021 cazurile clinice înregistrate, precum și veniturile realizate de Clinicile 

Veterinare Universitare, din încasări de manoperă, medicamente, materiale, ecarisaj, s-au 

situat la nivelul prezentat în Anexa 9. Veniturile care provin din activităţile spitalului vor fi 

utilizate în vederea sporirii funcţionalităţii spitalului, pentru ca studenţii să beneficieze de o 

cazuistică variată, bine reprezentată sub raportul speciilor şi în consecinţă, de o instruire 

corespunzătoare, astfel încât activitatea de asistenţă să poată fi efectuată la cote cât mai înalte. 
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Situaţia privind deplasările studenţilor în teren, nu este la nivelul potențialului pe care 

îl avem, de aceea sunt necesare în viitor mai multe deplasări la fermele din jurul Timişoarei, în 

baza protocoalelor încheiate între facultate și proprietarii acestor ferme, pentru ca studenţii noştri 

să beneficieze de o cazuistică cât mai diversificată şi numeroasă. 

 

4. Prestigiul naţional şi internaţional al facultăţii 

 

Facultatea în anul 2021, deși a fost an de pandemie, a întreţinut relaţii cu toate 

organismele, organizaţiile şi structurile profesiei, atât cele judeţene-regionale (Colegiul Medicilor 

Veterinari, Asociaţia Medicilor Veterinari, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor din cele şapte judeţe care sunt arondate facultăţii noastre pentru 

programul de educaţie continuă a medicilor veterinari), cât şi cele din instituţiile centrale sau 

naţionale (AGMVR, ANSVSA, IDSA, Institutul Pasteur, Farmavet, Royal Canin, Romvac, 

Firma Bioveta, ASAS - secţia de medicină veterinară, Academia Română, Academia de Științe 

Medicale), reprezentanţii acestor instituţii fiind în relații strânse cu facultatea noastră, cu scopul 

de a colabora în diverse proiecte. 

 

 
(https://www.bioveta.ro/ro/noutati/actualitati/bioveta-romania-intalnire-cu-viitorii-medici-veterinari-de-la-facultatea-

de-medicina-veterinara-din-timisoara.html) 

 

 
(https://www.facebook.com/medicinaveterinaratimisoara/photos/a.442985305786056/4484102418340971/) 
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Facultatea, prin cadrele didactice, a participat și a fost implicată în perioada anului 2021 

în organizarea re-vizitei EAEVE, pentru acreditarea facultății noastre, revizită care va avea 

loc în perioada 22-24 martie 2022. Efortul pentru organizarea acestei revizite a fost considerabil, 

am beneficiat pe lângă efortul cadrelor didactice, din facultate și de sprijinul financiar, consistent, 

din partea conducerii Universității și a directorului general administrativ, cărora le multumesc 

pentru sprijin și implicare. Așa cum se cunoaște, din raportul Comisiei de acreditare EAEVE, a 

reieșit că mai avem de lucru pentru a realiza, în condiții acceptabile, toate cerințele EAEVE pentru 

acreditare.   

Cu autorităţile locale (orăşeneşti şi judeţene) am avut şi vom dezvolta în continuare relaţii 

de colaborare, profesorii din facultate răspunzând şi în prezent solicitărilor acestor autorităţi. 

Pentru o mai bună vizibilitate a facultăţii în social media, este necesar să ne facem mult mai 

vizibili pe facebook-ul facultății, accesibil studenților și tinerilor din ziua de azi, de la următorul 

link: https://www.facebook.com/medicinaveterinaratimisoara. 

În cadrul universităţii, facultatea a fost implicată, printr-o serie de cadre didactice, la 

organizarea şi realizarea mai multor evenimente în interesul universităţii: şcoala altfel, 

diverse vizite ale potenţialilor candidaţi la admitere, conferinţe susţinute de personalităţi din 

mediul academic sau de afaceri, programe ERASMUS+ etc.  

Implicarea cadrelor facultăţii la aceste evenimente nu a fost întotdeauna la nivelul 

aşteptărilor, fie la capitolul organizare, fie participarea efectivă a cadrelor a lăsat de dorit. 

Pe plan internaţional facultatea noastră este membră EAEVE şi va rămâne în continuare 

membră cotizantă a acestui for european care regrupează facultăţile de medicină veterinară din 

Europa. 

Pentru creşterea prestigiului facultăţii departamentele sunt solicitate să-şi mărească 

numărul de profesori asociaţi invitaţi, care să vină să susţină prelegeri în facultate şi prin 

aportul lor, să contribuie la o mai bună vizibilitate a facultăţii în plan internaţional şi în revistele 

cotate ISI cu factor de impact şi cu scor de influenţă ridicat. 

 

IIIIII..  RREELLAAŢŢIIAA  CCUU  SSTTUUDDEENNŢŢIIII  FFAACCUULLTTĂĂŢŢIIII  NNOOAASSTTRREE  
 

În anul 2021 cadrele facultăţii au sprijinit acţiunile întreprinse de Asociaţia Studenţilor în 

Medicină Veterinară Timişoara (ASMVT), studenţii noştri au fost încurajaţi să activeze în cadrul 

asociaţiei. Studenţii vor fi sprijiniţi în continuare în organizarea Simpozionului stiintific 

``Young People and Veterinary Medicine Research”, în care studenţii noştri împreună cu 

studenţi din alte facultăţi de profil din ţară, să-şi poată prezenta realizările din cercurile ştiinţifice 

în care activează. ASMVT-ul a fost susţinut în proiectele la care ne-a solicitat sprijinul. 

De asemenea, dorim să încurajăm participarea cât mai multor studenţi în programele 

de mobilitate externă, prin programul Erasmus+ sau alte programe, conştienţi fiind că 

participarea într-un astfel de program este benefică, nu numai pentru studentul participant, ci şi 

pentru creşterea prestigiului facultăţii noastre.  

Pentru studenţii cu rezultate meritorii la învăţătură, de la bugetul de stat, au fost 

acordate 159 de burse distribuite după cum urmează: 92 burse de merit și 5 burse de 

performanță, iar pentru cei cu situaţie materială mai dificilă, în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare au fost acordate 61 burse sociale și o bursă de voluntariat Anexa 10. 

Este necesar în continuare să ținem o mai strânsă legătură cu absolvenții noștri, prin 

decanii de an, având în vedere că tot mai des ni se cer informații despre gradul de înserție în 

câmpul muncii, al absolvenților facultății noastre, Anexa 11. 
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În final doresc să mulţumesc studenților și cadrelor didactice pentru atmosfera 

favorabilă din facultate, pentru climatul de bună colegialitate, pentru înţelegerea şi pentru 

susţinerea de care m-am putut bucura și în anul 2021. 

 

 

Timişoara la 17.03.2022. 

 

 

 

Decan, 

Prof. dr. Viorel HERMAN 
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IIVV..  LLIISSTTAA  AANNEEXXEELLOORR  
 

1. Anexa 1 - Situaţia privind promovabilitatea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2020-

2021 

2. Anexa 2 - Situaţia şcolară la sfârşitul anului universitar 2020-2021, în baza căreia s-au 

acordat bursele pe semestrul I, an universitar 2021-2022 

3. Anexa 3 - Lista-Contracte-2021 

4. Anexa 4 - UEFISCDI_2021_premiere_articole 

5. Anexa 5 - Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste ISI, elaborate de cadrele didactice 

din FMV Timişoara, în anul 2021 

6. Anexa 6 - Lista articolelor publicate de cadrele didactice din FMV Timişoara în revista 

„Lucrări Ştiinţifice Medicină Veterinară vol. LIV (1-4), 2021, Timişoara” indexată BDI şi 

inclusă în categoria CNCS, B+ 

7. Anexa 7 - Situaţia sinoptică a posturilor didactice în anul universitar 2021-2022 

8. Anexa 8 - Situaţia sinoptică a posturilor didactice vacante scoase la concurs în 2021 

9. Anexa 9 - Situaţia privind încasările în Clinicile Veterinare Universitare în anul 2021 

10. Anexa 10 - Situaţia burselor studenţeşti în semestrul I, an universitar 2021-2022 

11. Anexa 11 - Centralizator privind insertia pe piata muncii a absolvenților din anul 2020 și 

anul 2021. 

 


