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PLANUL STRATEGIC AL  

FACULTĂȚII DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII  

PENTRU PERIOADA 2020-2024   

 

 

 

Premisa  

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii  din Cluj Napoca, a celebrat în  anul 2018 o jumătate de 
veac de la înfiinţare. Creşterea performanţei didactice şi a celei de cercetare a reprezentat o 
preocuparea permanentă a cadrelor didactice din facultate odată cu înfiinţarea ei. Aceste eforturi 
s-au materializat în dezvoltarea în timp a două domenii distincte: Zootehnie și Biotehnologii cu 
programele de studii: Zootehnie; Piscicultură şi acvacultură; Biotehnologii Agricole, Biotehnologii 
în Industria Alimentară şi Biotehnologii Medical Veterinare. Domeniile de studii universitare sunt 
cele fundamentale și aparțin Ştiinţelor Inginereşti iar ramura de ştiinţă - Ingineria resurselor 
vegetale şi animale.  

Activitatea didactică şi cea de cercetare la nivelul facultăţii este una performantă la nivel naţional 
şi internaţional. Calitatea absolvenţilor FZB Cluj este cunoscută și apreciată unanim, iar 
implementarea planurilor de învăţământ ale sistemului Bologna a fost realizată cu succes. 
Tematicile de cercetare dezvoltate în facultate au adus rezultate materializate la nivelul 
disciplinelor tehnologice de specialitate. Echipamentele de cercetare și studiu precum și logistica 
performantă au reprezentat încă de la înființare o prioritate pentru colectivele de cadre didactice 
ale facultății. Baza materială a facultății a fost dezvoltată permanent. În prezent este constituită 
din clădiri proprii cu laboratorare de licență și cercetare, centre de cercetare, unități de cercetare 
în cadrul Institutului de Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”, spații destinate biobazelor 
disciplinelor, Ferma Cojocna sau alte locații în care studenții pot derula activități de învățare și 
practică conform curiculei planurilor de învățământ. 
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Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii reprezintă unul din pilonii Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca constituindu-se un pol de excelență regional și 
național. Domeniile în care pregătește specialiști se regăsesc în topul tuturor strategiilor de 
dezvoltare naționale și europene. Creșterea animalelor, acvacultura și piscicultura, 
biotehnologiile din domeniul agricol, medical veterinare sau cele din industria alimentară 
reprezintă priorități atât la nivelul cercetării cât și la cel al formării profesionale în epoca noastră. 
Realizarea acestor deziderate, presupune ca facultatea noastră să implementeze strategiile 
proprii în conformitate cu planul strategic al universității pentru perioada 2016-2020.  

Analiza SWOT a FZB 

Puncte Tari - Academic  

- Domeniile în care pregătesc specialiști se regăsesc în topul tuturor strategiilor de dezvoltare 
naționale și europene din domeniul bioeconomiei. 

- Creșterea animalelor, acvacultura și piscicultura sau biotehnologiile reprezintă priorități atât 
la nivelul cercetării cât și la cel al formării profesionale în epoca noastră.  

- Singura Facultate de Zootehnie și Biotehnologii din Transilvania.  
- Reprezintă unul din pilonii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj 

Napoca. 
- Facultatea constituie un pol de excelență academică regional și național cu cinci programe de 

studiu licență acreditate ARACIS 
- Devine atractivă pentru studenți din toată România  chiar și pentru cei din centre universitare 

cu facultăți de profil   
- Existența tuturor ciclurilor de pregătire (Licență, Masterat, Doctorat) pe domeniile 

programelor de studiu din FZB; 
- Două departamente cu cadre didactice bine pregătite, performante acoperind toate gradele 

didactice; 
- Curriculele cursurilor și lucrărilor practice sunt actualizate permanent și sunt în conformitate 

cu cele din facultățile europene de profil; 
- Existența materialelor didactice tipărite și electronice la toate disciplinele; 
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- Laboratoarele de licență sunt dotate cu echipamente, inventar și reactivi oferind garanția 
bunei desfășurări a activităților didactice cu studenții; 

- Studenții au posibilitatea de a lucra individual și de a dobândi deprinderi practice; 
 

Puncte Tari – cercetare 

- Activitate de cercetare este reflectată în numărul mare de proiecte de cercetare atrase, 
cantitatea și calitatea publicațiilor;  

- Implicarea studenților în activitatea de cercetare (cercuri și simpozioane studențești); 
- Colaborări cu colective de cercetare din țară și din străinătate; 
- Colaborări numeroase cu mediul privat prin contracte de cercetare și prestări de servicii. 
 

Puncte tari  – Studenți/Social 

- Unități de cazare proprii moderne;  
- Burse și facilități pentru transport; 
- Programul ERASMUS + implementat și cu tradiție în FZB; 
- Practică în țară și străinătate în ferme și locații de prestigiu; 
- Existența programelor de internship; 
- Ferma didactică Cojocna; 
- Laboratoare și spații de învățământ în campusul USAMVCN cu dotări și echipamente moderne 

la nivel european. 
Puncte slabe-Academic 

- Absența unor programe de studiu în limbi străine de circulație internațională și cu taxă care să 
atragă un număr mare de studenți în facultate; 

- Imposibilitatea aplicării unei politici de resurse umane coerente (număr redus de asistenți/șefi 
lucrări tineri); 

- Utilizarea în măsură prea mică a sistemului de e-learning și a metodelor moderne de predare, 
rezistența și răspuns lent la schimbările din sistem și din societate; 

- Abandonul școlar; promovabilitate redusă la discipline fundamentale în primii ani de studiu; 
- Evaluarea progresului în dobândirea competențelor profesionale transversale și în dezvoltarea 

abilităților;  
- Inserție și grad redus de participare a cadrelor didactice la mobilități și stagii internaționale 
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- Număr mare de studenți pe grupă la unele discipline; 
- Număr redus de conducători de doctorat mai ales în domeniul Zootehnie; 
- Existența unor cadre didactice fără implicare în activitățile colectivului FZB și reticiente la 

acțiunile caracteristice progresului din domeniile de studiu din facultate; 
 

Puncte slabe – Cercetare 

- Finanțare redusă și acces redus la  oportunități de finanțare și granturi de cercetare naționale 
și internaționale; 

- Lipsa unor tematici comune de cercetare interdisciplinară între disciplinele fundamentale și 
tehnologice cu perspective de valorificare prin transfer tehnologic; 

- Absența sau latența conceptului de dezvoltare a cercetării aplicate și a transferului tehnologic; 
 

Puncte slabe – Social / Studențesc 

- Implicare redusă a  asociației studenților din OSBPZ; 
- Interes scăzut pentru implicarea în proiectele sau stagiile de practică derulate de FZB; 
- Absența unei piețe a muncii dezvoltată în România în domeniul Biotehnologiilor 

complementară competențelor profesionale oferite prin programele de studii;  
 

 
Oportunități 

- Domenii de studiu de interes permanent (Zootehnie și Piscicultură) și de perspectivă strategică 
(Biotehnologii); 

- Organizarea seminariilor cu tematică de antreptrenoriat pe fiecare specie sau pe  domeniu de 
studiu cu oferta de interacțiune directă cu fermieri sau mediul de afaceri; 

- Cursuri Post Universitare;  
- Posibilitatea dezvoltării în comun a unor teme de cercetare la nivelul disciplinelor tehnologice 

și a sectoarelor de producție din Ferma Didactică Cojocna precum și de promovare a 
transferului tehnologic;   

- Centre de cercetare și laboratoare de cercetare performante; 
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- Existența unui Centru Global de Cercetare Avansată pentru Sericicultură și Promovarea 
Producției de Mătase cu recunoaștere a Comisiei Sericicole Internațională cu perspective de 
activare a diverselor tematici de cercetare internaționlă; 

- Deține un laborator cu acreditare RENAR și sanitar veterinară pentru controlul produselor 
apicole și patologie apicolă și sericicole; 

- Politica facultății de încurajare a formării personalului didactic prin susținerea participării la 
cursuri de specializare și manifestări științifice; 

- Existența platformei de e-learning care poate îmbunătăți activitatea didactică;  
- Interesul mediului privat pentru consultanță și colaborări în domeniu;  
- Oportunități de accesare a fondurilor prin planul național de cercetare și prin networking; 
- Politica facultății de încurajare a formării personalului didactic prin susținerea participării la 

cursuri de specializare și manifestări științifice; 
 

Amenințări și riscuri 

- Instabilitatea legislației în domeniul educației și cercetării în România;  
- Dificultatea din ce în ce mai mare a atragerii de fonduri din cercetare;  
- Lipsa atractivității si a motivației tinerilor bine pregătiți de a urma o carieră didactică sau de 

cercetare în domeniile programelor de studiu; 
- Dificultăți notabile de natură birocratică în executarea operațiunilor de service și mentenață 

destinate bunei funcționări a echipamentelor asupra continuității și calității actului didactic și 
de cercetare. 

- Scăderea calităţii învățământului de licență prin implicarea majoră în activități de cercetare a 
cadrelor didactice; 

- Reducerea numărului de studenți datorită reducerii numărului de absolventi de liceu;  
- Reducerea numărului de studenți la taxă prin competiția la nivel national pentru atragerea de 

studenți; 
- Subfinanțarea programelor de studii prin alocația bugetară insuficientă; 
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Strategia de dezvoltare a FZB propusă pentru perioada 2020-2024 

 

 

Obiective privind managementul facultății. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
reprezintă un pilon bine ancorat în structura USAMV şi îşi va articula strategia proprie de 
dezvoltare pe obiectivele strategice ale universităţii, propuse pentru acestă perioadă prin planul 
de management al rectorului. Aceste obiective fac referire pentru mandatul 2020-2024 la 
perfecționarea managementului de tip antreprenorial, stimularea iniţiativei cadrelor didactice 
sau a colectivelor care pot atrage resursele financiare necesare dezvoltării, retribuire salarială 
adecvată/suplimentară, susţinerea proiectelor prioritare la nivelul departamentelor, corelarea 
actului de predare cu conceptele de CDI din strategiile naţionale şi internaţionale, promovarea 
colaborării interdisciplinare atât la nivelul facultăţii cât şi cu colective din afara ei sau din alte 
universităţi, promovarea parteneriatului studenți – cadre didactice şi asigurarea unei 
transparenţe totale în actul decizional.  

Conceptul de management propus la nivelul facultăţii este unul de tip colectiv şi 
transparent, care să implice şi să responsabilizeze fiecare membru al comunităţii universitare. 
Deciziile colective şi transparente pot aduce eficienţă în implementare obiectivelor strategice de 
dezvoltare a facultățiiși devin garanția unui management performant în interesul comunității.  

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii are o nevoie acută de reformă și addaptarea 
programelor de studii din perspectiva atractivității programelor de studii atât în domeniul 
Zootehniei cât și cel al Biotehnologiilor. Implementarea la nivel global a principiilor noilor 
concepte ale agriculturii 4.0 impun o activitate didactică dinamică care să devină mai atractivă 
pentru studenți. În condiţiile actuale de funcţionare a celor două domenii, Zootehnie și 
Piscicultură, respectiv Biotehnologii, la nivel de licență și masterat, facultatea noastră poate să 
exploateze oportunităţile oferite de sursele de finanțare existente la nivel naţional sau comunitar 
destinate în mod special acestor domenii şi categorii sociale. Se impune însă un transfer de 



PLAN STRATEGIC                
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI 
BIOTEHNOLOGII                   
2020 -
2024
 

                                                                                                           

 
 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca  7 

 

cunoştinţe performant către studenţi în corelaţie directă cu exigenţele actuale ale pieţei şi care 
să revigoreze conceptul de antreprenor al absolvenţilor în aceste domenii valoroase și 
aducătoare de plus valoare economiei naționale. Atractivitatea programelor de studii oferite de 
FZB este rezultatul calității stagiilor efectuate de studenții din generațiile care au absolvit și 
implicit de dobândirea competențelor și abilităților necesare exercitării profesiei. Toate 
programele de studii - zootehnie, piscicultură şi biotehnologii - se regăsesc între domeniile de 
specializare inteligentă şi sănătate ale noului concept de bioeconomie. Apare acum o şansă unică 
pentru a exploata aceste oportunităţi dar şi de a pune în valoare patrimoniul de care facultate 
dispune, infrastructura de cercetare, laboratoarele de licenţă, biobazele disciplinelor şi nu în 
ultimul rând tradiţia pe care facultatea o are în România! De asemenea, pentru perioada 2020-
2024, este foarte important ca strategia facultăţii să conţină în planul operațional obiective clare, 
realiste şi realizabile, stabilite de comun acord cu colectivul de cadre didactice în corelaţie cu 
strategia universităţii dar care să reuşească să asigure o funcţionare fără sincope legate de 
numărul înscrişilor la admitere, abandonul şcolar sau o absorbție pe piaţa muncii a absolvenților, 
problematică și nesigură. Din aceste considerente se propun următoarele obiective pentru 
fiecare din activităţile mai jos enumereate. 

 

Obiective privind activitatea didactică 

Obiectivul strategic principal pentru Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii în ceea ce 
priveşte activitatea didactică se constituie în îmbunătăţirea calităţii tuturor celor cinci programe 
de studii şi crearea dimensiunii regionale, naţionale şi internaţionale corespunzătoare. Realizarea 
acestor obiective presupune: 

- reformarea permanentă a curriculelor pentru ambele domenii, Zootehnie și Piscicultură 
și Biotehnologii la ciclui I si II pentru a asigura dobândirea unor competențe clare și 
corelate cu exigențele profesiei; 

- extinderea competențelor dobândite de studenții de la specializarea Zootehnie prin 
introducerea și dezvoltarea unor discipline complementare celor consacrate (creșterea 
animalelor de companie, acvaristică, insecte utile, animale exotice, bunăstarea și 
protecția animalelor, biosecuritate, etc); 

- structurarea clară a programelor de studii din domeniul biotehnologiilor prin planuri de 
învățământ simplificate și concrete pentru a cristaliza competențele oferite absolvenților  
și a oferi abilități profesionale recunoscute și cu aplicabilitate în domeniul profesional.  
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- ameliorarea curriculei și a planurilor de învăţământ la nivelul departamentelor şi a fiecărei 
discipline în parte astfel încât să reflecte clar nevoile profesiei şi al societăţii şi nu pe cele 
ale cadrului didactic; 

- promovarea unui învăţământ inovativ, bazat pe conceptele noi de CDI cu aplicabilitate 
practică; 

- metode performante de predare interactive, bazate pe demonstraţii practice şi 
perfecţionarea învăţământului centrat pe student; 

- materiale didactice cu elemente noi rezultate ale cercetării aplicative din domeniu de la 
nivel internațional; 

- implementarea unui învăţământ modular la disciplinele de specialitate și cu specificitate 
pentru anul trei și patru de studiu;  

- stimularea studiului individual al studenţilor prin mai multe metode: self-directed 
learning, e-learning, învăţământ modular, anunţarea temei pentru şedinţele următoare, 
recomandarea de bibliografie şi notarea referatelor/proiectelor ca parte component a 
evaluării pregătirii studentului; 

- internaţionalizarea - iniţierea şi autorizarea unor noi programe de studiu la nivel de licență 
și masterat în limba engleză pe unul din domeniile din FZB; 

- implicarea în activitatea didactică a unor profesori recunoscuți la nivel internaţional din 
ţară şi din străinătate cu statut de profesor invitat; 

- iniţierea unor programe de master în creşterea animalelor în sisteme de ferme familiale 
ecologice având în vedere potenţialul zootehni în zona Transilvaniei precum și în 
domeniul chinologiei: 

- dobândirea de competenţe ştiinţifiice a cadrelor didictice pentru ridicarea calităţii şi 
performanţelor didactice; 

- crearea unor formaţii de lucru adecvate numeric disciplinelor din curriculă; 
- facilitarea aprovizionării disciplinelor din resurse proprii, sau din cele ale facultăţii dacă se 

impune, pentru materiale didactice, reactivi, materiale de protecţie şi consumabile 
pentru derularea corespunzătoare a procesului de învăţământ; 

- stimularea mobilităţilor de predare prin programul Erasmus Plus (out-going şi in-coming) 
care oferă o ocazie deosebită pentru stimularea internationalizării la nivelul facultăţii;  

- creşterea ofertei de cursuri postuniversitare cu orientare către cererea existentă pe piaţă; 
- stimularea și susținerea colegilor în vederea obținerii atestatului de abilitare mai ales în 

domeniul Zootehnie; 
- asigurarea transparenţei în examinarea studenţilor şi acordarea notelor. 
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Obiective privind resursa umană 

 Calitatea resursei umane este o sursă generatorare de progres pentru orice comunitate. 
Promovarea în cariera didactică pe baza competențelor acumulate și implemetarea unei 
strategii la nivelul facultății pentru traseul profesional al fiecărui cadru didactic au fost și vor 
fi elementele de bază a organizării și dinamizării colectivului facultății. În FZB se impune în 
prezent o politică de resurse umane axată pe atragerea de tineri performanți, prin 
organizarea de concursuri cu o transparență totală bazată pe criterii de competență. Dintre 
obiectivele propuse amintim: 

- stimularea inițiativelor de angajare a asistenților, în special la disciplinele unde există un 
singur cadru didactic titular și încercarea de a configura o structură de cadre adecvată 
funcționării academice; 

- antrenarea cadrelor didactice tinere către colective de cercetare performante care 
derulează proiecte în vederea salarizării suplimentare a acestora din proiecte de cercetare 
sau alte surse;  

- suplimentarea veniturilor prin implicarea în activități de predare în regim  ”plata cu ora” 
pentru cadrele didactice tinere, preponderent; 

- continuarea organizării de cursuri de perfecționare a competențelor de comunicare în 
limba engleză în vederea inițierii și dezvoltării de noi programe de studiu în limbi străine; 

- încurajarea participării la cursuri de perfecționare în străinătate a tinerilor, în colective 
omoloage disciplinelor din facultatea noastră, în vederea obținerii de competențe la nivel 
european; 

- stimularea implicării cadrelor didactice în activități generatoare de profit în cadrul 
societăților comerciale înființate de universitate; 

- implicarea timpurie a studenților și masteranzilor performanți către activități de cercetare 
derulate în colective ale facultății care ulterior să devină candidați la doctorat sau ulterior la 
studii postdoctorale;  

- stimularea cadrelor didactice pentru obţinerea abilitării şi implicit pentru creşterea 
numărului de conducători de doctorat; 
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-   stimularea financiară a personalului care prestează servicii și consultanță prin alocarea unei 
cote părți din încasări, ca salarizare în cadrul proiectelor de cercetare internă, sau ca suport 
pentru diferite activități independente (ex. mobilități, taxe de participare conferințe, 
publicații, etc) 

- implicarea activă a personalului nedidactic în activități comune care să contribuie la 
dezvoltarea facultății; 

- asigurarea de condiții de muncă moderne pentru întreg personalul facultății prin 
asigurarea de spații de lucru, de studiu sau pentru derularea altor activități specifice 
biobazelor sau spațiilor experimentale; 

 

Obiective privind activitatea socială și studențească 

 Studenții sunt parteneri și membrii egali ai comunității universitare atât în raport cu 
cadrele didactice precum și în relația ce ceilalți studenți. Implicarea studenților ca parteneri 
în activitatea didactică, de cercetare dar și extracurriculară asigură un climat propice pentru 
dezvoltarea lor profesională dar și umană bazat pe încredere reciprocă între cadrele didactice 
și studenți, promovarea dialogului și a parteneriatului. Pentru realizarea acestor deziderate 
propunând următoarele: 
 -  implicarea studenților, prin reprezentanții acestora, în actul decizional, mai ales în ceea ce 
privește revizuirea curriculei, implementarea sistemului de calitate ănclusiv evaluarea 
cadrelor didactice; 
- implicarea studenților în activitatea de cercetare desfășurată de cadrele didactice și 
promovarea acestei activități în manifestări specifice cum ar fi FZB Innovation Day sau în 
Simpozionul studențesc; 
- implicarea studenților ca voluntari în diferite evenimente desfășurate în cadrul facultății prin 
promovarea solidarității sociale, a dragostei pentru natură și a permanentei implicări în viața 
socială; 
- implicarea studenților în activități ce pot fi renumerate conform legislației în vigoare, spre 
exemplu “Frate student” în cadrul programului ROSE; 
- asigurarea  cazării unui număr cât mai mare de studenți în căminele propri USAMV CN; 
- atragerea de burse private prin care să recompensăm rezultatele academice, dar și 
activitățile de implicaree socială prin voluntariat; 
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- diversificarea cursurilor opționale, permitând stabilirea unui traseu modular spre o 
specializare pe o anumită direcție de interes; 
- continuarea programelor de adaptare la viața de student prin tutoriat   

- sprijinirea studenților în accesarea de mobilități prin programul Erasmus Plus; 

 

 

Obiective privind activitatea de cercetare științifică și transfer tehnologic 

Cercetarea românească a suferit enorm datorită lipsei de finanţare pe de o parte, iar pe 
de altă parte datorită abordării unor topicuri necorelate cu domeniile prioritare din strategiile 
naţionale şi internaţionale. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii are posibilitatea să aplice 
pentru proiecte naţionale şi internaţionale (Granturi naţionale, Fonduri Structurale, ORIZONT 
2020) bazându-se pe infrastructura de cercetare performantă de care dispune (laboratoarele de 
cercetare şi centrele de cercetare care pot deservi toate disciplinele facultăţii) şi pe istoricul din 
competiţiile naţionale şi internaţionale. Finanţările proiectelor nu se obţin foarte uşor, însă, 
pentru a reuşi este nevoie în primul rând de iniţiativă pentru a aplica, iar una din condiţiile 
esenţiale este parteneriatul internaţional cu colective de cercetare din Europa sau de 
pretutindeni, pe domeniile unde trebuie să demonstrăm excelenţă, în creşterea animalelelor, 
piscicultură şi biotehnologii. În viziunea mea, pentru perioada imediat următoare, se poate 
discuta despre o internaţionalizare a activităţii de cercetare din facultate, mult mai puternică şi 
sustenabilă. Atragerea finanţării poate să inducă automat şi o creştere a producţiei ştiinţiifice dar 
şi a rezultatelor cercetării aplicate în vederea transferului de tehnologie nouă. Pentru realizarea 
acestor obiective strategice vom urma strategia de cercetare a universităţii propunând 
următoarele: 

- activarea tuturor potenţialilor parteneri printr-o ofertă agresivă pentru participarea la 
parteneriate pe principalele direcţii SMART ale viitoarelor strategii de cercetare din domeniul de 
Bioeconomiei, pe care facultatea prin disciplinele ei poate să le acceseze.  

- stimularea domeniilor în care cercetare aplicativă şi inovarea poate să ofere şansa 
parteneriatelor cu mediul economic. 

- promovarea parteneriatelor naționale şi internaționale în vederea derulării de proiecte 
comune în care să fie implicate cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi sau chiar 
studenţi. 
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- participarea la competiţii naţionale - fonduri structurale - sau internaţionale care 
stimulează valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite forme: brevete de ceretare, tehnologii 
sau clustere şi Spin-off -uri.  

- stimularea cercetării pe teme interdisciplinare cu colective din universitate în vederea 
utilizării la capacitate maximă a echipamentelor de cercetare, perfecţionarea cercetătorilor prin 
stagii de instruire.  

- extinderea tematicii de cercetare a centrelor de cercetare care să includă cercetători şi 
cadre didactice tinere de la disciplinele care penetrează mai greu pe ariile tematice din strategiile 
de cercetare europene. Inițierea de noi centre de cercetare şi laboratoare acreditate. 

- având în vedere că facultatea noastră este implicată direct în exploatarea Fermei 
Didactice Cojocna şi a viitoarei infrastructuri de la Hoia se impune ca cercetarea la acest nivel să 
ia amploare prin tematici articulate pe cerinţele pieţei cu posibilitate de valorificare eficientă a 
rezultatelor.  

 

Obiective privind activitatea ştiinţifică şi publicistică 

Este normal ca orice activitate de cercetare să aibă un rezultat valoros care să fie 
publicabil. Având în vedere că în prezent producţia ştiinţifică actuală devine obligatorie atât 
pentru pentru promovarea cadrelor didactice cât şi pentru evaluarea sau acreditarea 
programelor de studii se impune obligativitatea publicării pentru toate cadrele didactice şi a 
cercetătorilor. Obiectivele publicistice ale facultăţii se pot cuantifica în: 

- stimularea creşterii numărului publicaţiilor ISI cu factor de impact și scor de influenţă şi 
evidențierea şi recompensarea cadrelor cu publicaţii ISI; 

- încurajarea participării cadrelor didactice la simpozioane şi conferinţe în ţară şi străinătate 
cu lucrări originale, susţinute oral pe cât posibil;  

- implicarea tuturor cadrelor din facultate şi a doctoranzilor sau postdoctoranzilor în 
Simpozionul Internaţional al USAMV prin invitarea de personalităţi şi colegi din 
străinătate şi publicarea unor lucrări de specialitate în Buletinul USAMV – seria Zootehnie 
şi Biotehnologii în vederea ridicării calităţii acestuia şi încadrării lui la nivelul superior de 
indexare. 

- încurajarea implicării cadrelor didactice care au rezultate de prestigiu pentru obţinerea 
abilitării sau depunerea candidaturii pentru Academie, ASAS, Comisii Guvernamentale 
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naţionale sau internaţionale, Board-uri ştiinţifice sau lucrative  care să ridice prestigiul 
facultăţii.  

- implicarea unui număr mai mare de cadre didactice şi cercetători în recenzia articolelor 
de specialitate. 
 

Obiective privind baza materială 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii dispune de o bază materială performantă în 
prezent care trebuie exploatată în condiţiile strategiei de dezvoltare a universităţii. Cel mai 
important aspect pentru punerea ei în valoare şi exploatarea în scopul în care a fost creată este 
funcţionalitatea ei în interesul studenţilor pentru derularea lucrărilor practice, a proiectelor de 
diplomă sau a experimentelor pentru studiile doctorale. Având în vedere managementul 
antreprenorial, anticipat de universitate în strategia de dezvoltare, facultatea noastră are ocazia 
acum să demonstreze prin specialiştii ei, că este capabilă să creeze nuclee de material biologic 
din stocurile native locale pentru speciile din șeptel şi să devină furnizor pentru agenţii economici.  

- Implementarea proiectului POR /275/10/3  Modernizare infrastrucutră educațională Hoia 
pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol ( 
contract nr. 3241/01.10.2018), valoare aprox. 30 mil lei. 

- multiplicarea și furnizarea de material biologic pentru sectorul ovicol cu mare valoare 
genetică, pretabil la încrucișări ameliorative de “top-cross”, precum și la încrucișări 
industriale; 

- transferul tehnologiilor de exploatare pentru diferite direcții pe producție (carne, lapte) 
în condițiile principiilor asigurării bunăstării animalelor;  

- transferul unor tehnologii de reproducție care să asigure exploatarea sustenabilă a specie; 
- transferul tehnologiilor de nutriție-alimentație optimizate pentru specie, pe categorii de 

animale și stare fiziologică, corelate cu resursele furajere specifice arealului de 
adresabilitate; 

- elaborarea și transferul unor tehnologii durabile de exploatare a pășunilor și 
management al dejecțiilor, adaptate condițiilor agro-pedo-climatice și unor structuri 
dimensionale variabile a exploatațiilor; 

- promovarea pentru exploatațile mici și mijlocii a tehnicilor de exploatare și valorificare 
tradițională a producțiilor specie ovine; 
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- organizarea unui sector de tip “ferma vitrină” și a unei expoziții cu vânzare, chiar tip bursa 
pentru ovine de reproducție din rase autohtone și importate. 

- construirea de adăposturi pentru specii de fermă (ovine, suine) 
- biobază de ecvine și club de echitație în colaborare cu MV; 
- stații pilot de biotehnologii în colaborare cu STA; 
- abator de mică capacitate (bovine, ovine suine pasări și leporide); 

 
Obiective privind performanţele pe plan national  

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii are un renume național cîștigat în primul rând 
prin valoarea cadrelor didactice și aparteneța la o universiatate de profil prestigioasă. În același 
timp, programele de studii de licență, masterale sau doctorale au o vizibilitate bună la nivel 
național. Acestă situație obligă și actualul corp academic să continue în același ritm și să 
performeze în fiecare domeniu de specializare. Obiectivele care vor asigura performanță la nivel 
național vor fi următoarele: 

- menținerea programelor de studiu consacrate, zootehnie, piscicultură și biotehnologii 
acreditate ARACIS. 

- derularea de activități de cercetare sau transfer de tehnologie la nivel de excelenață 
pentru a contribui implicit la menținerea universității în topul universităților; 

- implicarea interdisciplinară pentru inițierea de mastere de prestigiu, cursuri 
postuniversitare sau alte forme de educație continuă adresate specialiștilor din 
Transilvania la care să participe profesori invitați din strainătate pe domenii strategice 
naționale și internaționale; 

- stimularea cadrelor didactice pentru o creștere a vizibilității naționale a prestigiului 
profesional (membrii ai academiilor, comisii ministeriale, de evaluare națională, etc); 

 

Obiective privind performanţele/vizibilitatea internaţională 

 O facultate poate să cunoască un dinamism extraordinar în dezvoltare atunci când face 
parte integrată a unor rețele de educație, cercetare sau antreprenoriat la nivel internațional. 
Obiectivele urmărite pentru mărirea vizibilității internaționale sunt următoarele: 
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- Cultivarea parteneriatelor existente și implicarea în activitățile internaționale (seminarii, 
work-shop-uri, conferințe sau simpozioane) sau pentru participarea la proiecte europene 
comune;  

- Inițierea de noi programe de studiu masterale în limba engleză sau franceză la care să 
participe obligatoriu cadre didactice din străinătate; 

- participarea la burse și stagii de pregătire în strainătate a cadrelor didactice tinere în 
vederea dobândirii de noi competențe profesionale; 

- stimularea producției științifiice prin publicarea articolelor în reviste ISI și obținerea de 
brevete de invenție valoroase; 

- participarea în mobilități Erasmus Plus poate să deschidă noi oportunități de colaborare 
colectivelor din facultatea noastră; acestea sunt foarte ușor de accesat, oferă o finanțare 
pentru călătorie și subsistență și reușesc să intermedieze legături între studenți sau cadre 
didactice din toată Europa.  

  

Modul de susţinere financiară a strategiei şi a obiectivelor menţionate 

Resursele financiare ale Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, ca și cele ale altor 
facultăți din universitate, pentru moment, din păcate sunt strict dependente de bugetul 
universității. Sursele financiare potențiale sunt reprezentate de fondurile bugetare, cele din 
cercetare, fonduri atrase prin învățământul cu taxă, cele obținute din prestări de servicii și 
fonduri europene.  

Fiecare categorie atrasă poate să aducă un aport substanțial la funcționarea într-un 
cadru optim a tuturor activităților caracteristice: educaționale, de cercetare sau 
administrative. Fondurile repartizate de la bugetul de stat, fiind dependente de numărul de 
studenți și de nivelul finanțării fiecărui student vor rezolva doar la minimă rezistență 
problema funcționării onorabile. Fondurile din cercetare atrase pot să constituie o alternativă 
dar sunt dependente în primul rând de existența call-urilor pentru proiecte de cercetare, 
depunerea implicită și eligibilitatea și nu în ultimul rând, hazardul evaluării și declarării 
proiectelor câștigatoare. Din aceste motive toate cadrele didactice vor participa la instruirile 
organizate pentru call-uri, vor exploata orice oportunitate de depunere de proiecte și se vor 
constituii în grupuri de lucru dependent de particularitățile fiecărui call la nivel național sau 
internațional.   
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Fondurile din învățământul cu taxă pot reprezenta o alternativă viabilă în condițiile 
unei oferte educaționale atractive, adaptată nevoilor pieței. Vor fi propuse cursuri de scurtă 
durată, pentru obținerea de calificări pe perioade scurte. Se va încuraja dezvoltarea la nivelul 
disciplinelor cu potențial de atragere de fonduri, a unor servicii pentru comunitate – testări 
sau analize de produse - și implicarea în clustere-le de profil din zona noastră pentru o mai 
mare vizibilitate a activităților specifice profilelor programelor de studii din facultate.  

Toate categoriile de fonduri europene reprezintă oportunități de dezvoltare iar pentru 
atragerea lor este nevoie de implicare atât la nivel individual cât și la cel de colective 
interdisciplinare. La nivelul facultății propunem înființarea unui grup de lucru pentru proiecte 
intracomunitare, care să interrelaționeze cu biroul de proiecte europene al universității în 
vederea exploatării tuturor oportunităților de participare la proiecte pe tematici specifice 
facultății.  

La nivelul Consiliului Facultătii vor fi monitorizate periodic fondurile facultății iar orice altă 
posibilitate de atragere de fonduri va fi analizată în vederea sporiri resursei financiare.  

Riscuri şi modul lor de soluţionare 

Evaluarea riscurilor face parte din orice plan strategic. Riscurile de natură financiară sunt 
cele mai frecvent luate în calcul și modul lor de soluționare depinde de echipa de management. 
Contextul economic intern si internațional este relativ favorabil finantărilor și nu se intrevăd 
probleme majore. Riscuri majore ar putea apare din dificultatea de implementare a autonomiei 
financiare la nivelul facultăților sau departamentelor conform strategiei de dezvoltare a 
universității, legislația instabilă sau evoluția criteriilor privind evaluarea calității în învățământul 
superior românesc. Scăderea numărului de studenți bugetați presupune un management al 
acestui risc prin acțiuni de promovare a programelor de studii, parteneriate public privat, 
atragerea de studenți la taxă, parteneriat activ cu studenții.  

Consider esențial ca întreg personalul să fie informat în ceea ce privește strategia de dezvoltare 
a facultății precum și deciziile ce se vor lua pentru implementarea acesteia. Este deosebit de 
important ca întreaga comunitate să cunoască trendul național și internațional de dezvoltare a 
învățământului universitar. La nivelul facultății se dorește implicarea fiecărui membru în 
implementarea strategiei de dezvoltare, respectul pentru statutul fiecărei categorii de personal 
dar în aceleși timp se va urmări și respectarea sarcinilor și atribuțiilor legale conform contractului 
de muncă și al fișei postului.  
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Unul din conceptele promovate de noile strategii europene face referire directă la parteneriatul 
student-cadru didactic. Acest concept consider că se bazează în primul rând pe respect reciproc 
care să devină garantul unei pregătiri performante a generațiilor tinere, responsabile pentru 
viitorul tuturor. În activitatea managerială pe care o propun, sugestiile venite de la studenți vor 
constituii principale repere pentru decizii legate de activitatea didactică sau socială.  

Întreaga echipă managerială a facultății va urmării implementarea obiectivelor strategice pe 
principii etice și deontologice universitare, o bună pregătire profesională, încercând să 
implemeteze următoarele obiective: 

- Implicarea responsabilă în sistemul decizional, inclusiv la revizuirea periodică a curriculei 
și participarea la ședințele consiliului facultății a reprezentanților studenților în vederea 
asigurării unei transparențe caracteristice de parteneriat; 

- Implicarea asociațiilor studenților din facultatea noastră în relația cu mediul de afaceri 
pentru o înțelegere mai bună a realităților din teren;  

- Îmbunătățirea calității pregătirii practice a studenților și stimularea interesului pentru 
aspectele practice ale profesiilor pe care le-au ales; 

- Identificare de noi surse financiare care să recompenseze activitatea studenților 
merituoși; 

- Organizarea de întâlniri periodice cu foști studenti Erasmus pentru stimularea participării 
în mobilitățile Erasmus Plus a unui număr cât mai mare de studenți, în baza acordurilor 
bilaterale pe care facultatea le deține; 

- Susținerea activităților extracuriculare organizate de studenți sau asociațiile acestora și 
dezvoltarea unui spirit de interrelaționare cu organizații similare din țară sau străinătate; 

- Organizarea de competiții sportive studențești și implicarea în dezvoltarea unei bazei 
hipice la Jucu; 

- Responsabilizarea și implicarea studenților cazați în cămin în respectarea normelor de 
cazare pentru conviețuire colectivă și asigurarea unui climat normal caracteristic secolului 
XXI.  

 
Obiectivele strategice și hotărârile luate în Consiliul de Administrație vor fi transmise la nivelul 
Consiliului Facultății respectiv la cel al Departamentului. Managemetul tuturor resurselor se va 
concentra la acest nivel. Problemele legate de activitatea didactică, de cercetare sau 
administrative, managementul resurselor financiare, vor fi discutate la nivelul consiliilor 
departamentelor si transmise spre dezbatere Consiliului Facultății prin directorii de departament. 




