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Date personale:  

 
 

NUME, Prenume: ACATINCĂI, Stelian 
Data naşterii: 06.12.1956 
Locul naşterii: Com. Sireţel, Jud. IAŞI, 
Date de contact: Tel. 0726397474; 

Fax: 0256 / 200296 
sacatincai@yahoo.com; sacatincai @animalsci-
tm.ro 

Actualul loc de muncă: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului”Regele Mihai I al 
României” din Timişoara, 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, 
Calea Aradului 119, 300365 Timişoara 

Educaţie: 
1982-1986 INSTITUTUL AGRONOMIC TIMIŞOARA 

Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară, Secţia Zootehnie 
1999 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 

Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, 
Fax 0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro Teza de doctorat intitulată 
“Cercetări comparative privind aptitudinile pentru producţia de carne a tineretului taurin din rasele 
Bălţată cu negru românească şi Bălţată românească” (coordonator : Prof. dr. ing. STANCIU Gavril)  

Poziții profesionale: 
Din 1990 
până în 
prezent 

- Profesor (din 1 octombrie 
2005 - prezent) 

- Disciplinele: Tehnologia creşterii bovinelor; Producţiile bovinelor; 
Etologie 

 - Conferenţiar (1 
decembrie 2000 - 30 
septembrie 2005) 

- Disciplinele: Producţiile bovinelor; Tehnologia creşterii bovinelor; Etologie 

 - Şef lucrări (1 martie 
1994 - 30 noiembrie 2000) 

- Discipline: Sericicultură şi Tehnologia Creşterii Bovinelor, Catedra 
Tehnologii I 

 - Asistent (1 octombrie 
1990 - 28 februarie 1994)  

- la disciplina Tehnologia Creşterii Bovinelor, Catedra Tehnologii I 

 - Asistent suplinitor (5 
ianuarie 1990 - 30 
septembrie 1990)  

- la disciplina Tehnologia Creşterii Bovinelor, Catedra Tehnologii I 

Activitate didactică: 
Cursuri susţinute: Tehnologia creşterii bovinelor – Proiectare tehnologică; Producţiile bovinelor; Etologie 
Conducător de doctorat 
Conducător doctorat din 2009, 
conform (OM 4697/14.08.2017) 

Domeniul: Zootehnie – Tehnologia creșterii bovinelor; 4 doctoranzi în stagiu 

Teze de doctorat finalizate: 2, 
astfel: 

1. Dr. ing. RĂDUCAN GEORGE GABRIEL (teza finalizată în anul 2013) 
Titlul tezei de doctorat: Cercetări privind unii factori care influențează calitatea 

laptelui colostral 
2. Dr. ing. NEAMȚ RADU IONEL (teza finalizată în anul 2016) 
Titlul tezei de doctorat: Contribuţii la stabilirea normelor de bunăstare a vițeilor din 

categoria fiziologică 0-3 luni din rasele de lapte și mixte 
Subiecte de cercetare propuse 
pentru teze de doctorat 

Evaluarea performanţelor productive ale unor rase de taurine în diferite sisteme de 
întreţinere 
Studiul factorilor implicaţi în determinarea cantitativă, calitativă şi economică a 
producţiilor bovinelor. 
Studii cu privire la etologia bovinelor şi implicaţiile tehnologice ale 
comportamentului taurinelor 

Interese ştiinţifice: 
Domenii 
abordate: 

1. Optimizarea tehnologiilor de creştere a tineretului taurin de reproducţie pe baza studiilor privind 

comportamentul acestora şi asigurarea condiţiilor privitoare la bunăstarea viţeilor. 

2. Optimizarea tehnologiilor de creştere a vacilor de lapte pe baza studiilor privind comportamentul 

acestora şi asigurarea condiţiilor privitoare la bunăstarea vacilor, în diferite sisteme de întreţinere. 

3. Îmbunătăţirea tehnologilor de creştere a taurinelor pentru producţia de carne şi asigurarea 
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condiţiilor privitoare la bunăstarea taurinelor crescute pentru carne, în diferite sisteme de întreţinere. 

4. Îmbunătăţirea calităţii igienice ale laptelui de vacă şi adaptarea la condiţiile de fermă a metodelor de 

trasabilitate a produselor alimentare. 

5. Studii privind optimizarea tehnicilor de control al producţiei de lapte şi carne la bovine. 

6. Ameliorarea genetică a raselor de taurine crescute în zona de vest a României. 

7. Estimarea capacităţii de adaptare a bovinelor la diferite variante tehnologice de creştere 

8. Etologia şi bunăstarea animalelor - implicaţii tehnico-economice 

9. Estimarea prin telemetrie şi teledetecţie a unor parametri etologici la animalele de fermă 
10. Optimizarea tehnologiilor de creşterea bovinelor în diferite sisteme de producţie 

Activitatea 
de cercetare 
contractuală: 

- numărul de contracte/granturi de cercetare la care am participat total: 36, din care:  

- finalizate: 34, 

- director / responsabil de contract: 10 

- internaţionale (membru în echipa de cercetare): 3 

- director şi colaborator granturi CNCSIS: 3 

- director şi responsabil de proiecte de tip CEEX - PN II: 5 proiecte; 

- membru în colective de cercetare proiecte naţionale - 25 

- membru în colective de cercetare proiecte internaţionale – 5 

- contracte POSDRU (2010 - 2012) – 4, d.c.: 1 director de proiect şi 3 membru în echipa de 

management a proiectului 

Activitatea 

publicistică: 

- lucrări ştiinţifice publicate: total: ……190, din care: 

- prim autor …………….………………….. 55 

- colaborator …………………..………….. 135 

- cotate/indexate ISI ……………..…..….….. 9 

- cotate/indexate BDI ………………..….… 150 

- cărţi de specialitate editate: - total …… 12, din care: 

- unic autor ................................................... 6 

- prim autor ................................................... 3 

- coautor ....................................................... 3 

Timișoara, 

20.02.2018 

 

Prof. dr. ing. Acatincăi Stelian 

 


