
 

 

Regulament 

privind organizarea şi funcţionarea 

Centrului Ştiinţific de Instruire şi Transfer 

Tehnologic în Industria Alimentară 

la Universitatea Tehnică a Moldovei 

Cod: REG-0-OFCȘITTIA 

Ediţia 1 

Revizia 0 

 

 

APROBAT LA ŞEDINŢA SENATULUI UTM 

DIN 27.12.2016, PROCES-VERBAL NR. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

CENTRULUI ŞTIINŢIFIC DE INSTRUIRE 

ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC 

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ LA 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulament 

privind organizarea şi funcţionarea 

Centrului Ştiinţific de Instruire şi Transfer 

Tehnologic în Industria Alimentară 

la Universitatea Tehnică a Moldovei 

Cod: REG-0- OFCȘITTIA 

Ediţia 1 

Revizia 0 

 

2 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabileşte obiectivele, principiile de organizare şi funcţionare, direcţiile de 

activitate, structura organizatorică, obligaţiile şi responsabilităţile „Centrului Ştiinţific de Instruire 

şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară” (în continuare Centru) al Universităţii Tehnice a 

Moldovei (în continuare Universitate). 

2. Centrul a fost creat în conformitate cu prevederile şi suportul financiar (pentru dotarea tehnico-

materială a Centrului) al proiectului TEMPUS JPHES-144544-2008 „Dezvoltarea parteneriatului 

cu întreprinderile din Moldova”. 

3. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014, Cartei 

Universitare, legislaţiei în vigoare, actelor normative ce reglementează pregătirea şi formarea 

profesională continuă a cadrelor, efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi transferul de tehnologii, 

precum şi în conformitate cu prezentul Regulament. 

4. Centrul este o subdiviziune universitară, parte componentă a departamentului Tehnologia 

Produselor Alimentare, subordonată administrativ decanului Facultății Tehnologia Alimentelor și 

rectorului Universității. 

5. Patrimoniul Centrului este alcătuit din următoarele surse: 

 fonduri fixe  transmise pentru administrare; 

 valori materiale; 

 beneficiul obţinut în rezultatul realizării mărfurilor şi serviciilor prestate;   

 alocări capitale şi subvenţii; 

 sponsorizări şi donaţii de la organizaţii, întreprinderi, agenţi economici şi persoane fizice; 

 alte surse, care nu vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare. 

6. Sursele de finanţare a Centrului: surse bugetare, venituri obţinute de la realizarea proiectelor de 

cercetări științifice și de transfer tehnologic, formare profesională continuă a specialiștilor, 

elaborarea proiectelor pentru întreprinderile de producere mari și mijlocii din domeniul 

agroalimentar, activităţi de expertiză în domeniul alimentar, proiecte naţionale şi internaţionale, 

surse de finanţare în baza contractelor cu agenţii economici, autorităţile publice locale şi persoane 

particulare cointeresate etc. 

7. Documentaţia necesară pentru operaţiunile bancare şi gospodăreşti este semnată de conducerea 

Universității. 

8. Echipamentul, tehnica şi utilajul procurat în baza activităţilor desfăşurate, rămâne la balanţa 

Universităţii. 
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9. Centrul conlucrează cu agenţii economici cointeresaţi, persoane fizice, Ministere, Departamente 

etc., în baza contractelor de antrepriză încheiate bilateral. 

 

II. MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ/DIRECȚIILE DE ACTIVITATE, 

ATRIBUȚIILE/OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE CENTRULUI 

10. Scopul şi obiectivele de bază ale Centrului sunt determinate de necesitatea creării premiselor 

pentru desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice, integrarea procesului de pregătire a cadrelor de înaltă 

calificare, studii de licenţă, masterat şi doctorat cu cercetarea aplicativă, testarea de noi reţete şi 

tehnologii elaborate de profesori, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, concomitent cu dezvoltarea 

relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri, întreprinderi mici şi mijlocii, persoane particulare 

cointeresate. 

11. Direcţiile principale de activitate ale Centrului: 

 realizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul prelucrării cărnii şi laptelui în vederea 

extinderii sortimentelor noi de producţie din diverse tipuri de materii prime – carne de 

pasăre, ovine, iepuri, melci, lapte de oi, utilizarea zerului, prelucrarea complexă a materiilor 

prime etc. 

 pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru economia naţională prin promovarea unui 

ciclu complex de instruire: consolidarea cunoştinţelor fundamentale - cercetare aplicativă - 

implementare practică; 

 elaborarea şi ajustarea tehnologiilor de producere a produselor alimentare; 

 crearea condiţiilor favorabile pentru ameliorarea nivelului de instruire practică a tineretului 

studios şi cadrelor didactice tinere prin integrarea şi antrenarea potenţialului acestora în 

activităţile de proiectare-cercetare şi expertiză; 

 formarea profesională continuă, inclusiv perfecţionarea şi recalificarea cadrelor conform 

necesităţilor întreprinderilor, organizaţiilor, agenţilor economici; 

 colaborarea cu întreprinderile de prelucrare a laptelui și cărnii în asigurarea consultațiilor în 

fabricarea producției de calitate, elaborarea documentelor normativ-tehnice la procese și 

tehnologii noi de fabricare, elaborarea proiectelor secțiilor de prelucrare a cărnii și laptelui, 

elaborarea și argumentarea normelor de consum etc.; 

 participarea în elaborarea şi perfecţionarea documentaţiei normativ-tehnice; 

 promovarea cooperării interfacultative şi a parteneriatului cu agenţii economici în domeniul 

agroalimentar; 

 marketing, servicii comerciale de mediere; 



 

Regulament 

privind organizarea şi funcţionarea 

Centrului Ştiinţific de Instruire şi Transfer 

Tehnologic în Industria Alimentară 

la Universitatea Tehnică a Moldovei 

Cod: REG-0- OFCȘITTIA 

Ediţia 1 

Revizia 0 

 

4 

 

 alte genuri de activitate care nu contravin prevederilor prezentului Regulament, Cartei 

Universitare a UTM şi legislaţiei în vigoare. 

12. Drepturile Centrului: 

 personalul Centrului beneficiază de asigurarea protecţiei sociale a drepturilor şi intereselor 

persoanelor antrenate în activitatea Centrului stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare, 

prezentului Regulament, Carta Universitară UTM; 

 să coordoneze activităţile Centrului cu conducerea şi departamentele Facultăţii Tehnologia 

Alimentelor, Departamentul Investigaţii Ştiinţifice şi Dezvoltare Tehnologică, Centrul 

Universitar de Formare Continuă; 

 să studieze necesităţile mediului de afaceri, întreprinderiloor mici şi mijlocii, persoanelor 

particulare cointeresate în testarea tehnologiilor şi produselor confecţionate actualmente, să 

elaboreze şi să semneze acorduri adiţionale de colaborare şi contracte de efectuare a 

activităţilor de cercetare, elaborare, testare de noi tehnologii, rețetare, produse etc.; 

 să participe de comun cu Facultatea Tehnologia Alimentelor, la concursuri şi expoziţii 

universitare, naţionale şi internaţionale în domeniul tehnologiilor şi securităţii alimentare, în 

activităţi de promovare a imaginii facultăţii şi Universităţii în mediul academic, mediul de 

afaceri şi societate în ansamblu; 

 să organizeze în cadrul Centrului efectuarea lucrărilor practice, stagiilor de instruire practică, 

efectuarea cercetărilor de către studenţii, masteranzii şi doctoranzii UTM; 

 să organizeze, de comun cu departamentele Facultăţii Tehnologia Alimentelor, la solicitarea 

agenţilor economici şi persoanelor fizice cointeresate, cursuri de perfecţionare, specializare, 

recalificare profesională; 

 să stabilească preţurile şi tarifele la serviciile oferite în limita regulamentelor, instrucţiunilor 

şi legislaţiei în vigoare; 

 să stabilească de sine stătător, în limita prevederilor legislaţiei în vigoare, forma, sistemul şi 

limitele de remunerare a muncii a personalului încadrat în activitatea Centrului; 

 să gestioneze mijloacele financiare disponibile, în vederea modernizării bazei tehnico-

materiale a Centrului, procurării echipamentului, tehnicii şi utilajului modern; 

 să prezinte în mass-media universitară şi republicană materiale publicitare privind serviciile 

oferite de Centru în toate domeniile de activitate: instruire, cercetare, elaborare de noi 

tehnologii, produse etc. 
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13. Obligaţiile Centrului: 

 să asigure calitatea tuturor activităţilor exercitate, serviciilor oferite, producţiei fabricate în 

conformitate cu standardele de calitate, cerinţele de sănătate și securitate în muncă, securitate 

alimentară, cerinţele stabilite în contractele individuale de muncă sau în fişele de post; 

 Centrul îşi desfăşoară activitatea exclusiv din veniturile obţinute pentru organizarea şi 

efectuarea lucrărilor din domeniul alimentar, finanţate inclusiv din surse bugetare, programe 

şi proiecte naţionale şi internaţionale, din activităţile de proiectare-cercetare, finanţate în baza 

contractelor cu agenţii economici, autorităţile publice locale, persoane particulare cointeresate 

etc. şi din realizarea produselor alimentare fabricate; 

 activitatea economico-financiară a Centrului - evidenţa contabilă operativă, statistica şi 

gestiunea surselor financiare se desfăşoară prin intermediul contabilităţii Universității 

(Direcţia finanţe şi evidenţă financiară) în modul stabilit de legislaţia în vigoare; 

 Centrul este obligat să asigure buna funcţionare a echipamentului şi utilajului din dotare 

pentru realizarea tuturor activităţilor Centrului; 

 să respecte regimul intern al Centrului, prevederile prezentului Regulament, Cartei 

Universitare şi legislaţiei în vigoare; 

 să respecte cerinţele securităţii muncii şi antiincendiare, protecţiei mediului ambiant; 

 pentru fiecare tip de activitate Centrul elaborează de comun cu Secţia Buget-finanțe devizul 

de cheltuieli corespunzător, care se aprobă de rectorul Universității; 

 remunerarea muncii colaboratorilor Centrului şi suportarea cheltuielilor pentru procurarea 

mărfurilor şi acordarea serviciilor se efectuează după acumularea de-facto a surselor 

financiare de acoperire conform devizelor de cheltuieli. 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CENTRULUI 

14. Pentru realizarea obiectivelor statutare, Centrul include următoarele subdiviziuni structurale: 

sectorul de instruire, sectorul de prelucrare carne, sectorul de prelucrare lapte și laboratorul de 

investigații pentru determinarea calității materiei prime, materialelor auxiliare, produselor finite. 

Laboratorul Centrului este unitate funcţională prevăzută cu dotări speciale - echipamente, aparate 

şi instrumente pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de transfer tehnologic şi a 

lucrărilor practice. 

15. Centrul include și alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de tehnologii; asigurarea 

criteriilor şi standardelor de calitate, gestionarea eficientă a activităţilor de instruire, cercetare, 

producţie şi/sau transfer tehnologic. 
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16. Sectoarele de prelucrare a cărnii, laptelui au ca funcție instruirea practică a studenților, 

masteranzilor în tehnologiile de prelucrare/preparare a produselor finite din carne, lapte cu 

studierea parametrilor tehnologici de fabricare la fiecare operație tehnologică și cu determinarea 

indicatorilor de calitate în conformitate cu cerințele standardelor în vigoare. 

17. Sectorul de instruire contribuie la efectuarea instruirii practice legate de calculele tehnologice ale 

fluxurilor tehnologice și rețetelor de fabricare a sortimentelor de produse finite. 

18. Responsabil de conducerea şi exercitarea tuturor activităţilor Centrului este directorul Centrului 

numit prin ordinul rectorului Universității la propunerea decanului Facultății Tehnologia 

Alimentelor. 

19. Directorul Centrului administrează activitatea acestuia în limita competenţei sale, determinate de 

prevederile prezentului Regulament, Cartei Universitare şi legislaţiei în vigoare. Este 

reprezentantul juridic şi poartă răspundere pentru activitatea Centrului în faţa administraţiei 

Universității. 

20. Statele de funcţii ale Centrului şi subdiviziunilor structurale ale acestuia sunt elaborate de 

Serviciul Resurse Umane în colaborare cu Secția Buget-finanțe, la propunerile Directorului 

Centrului coordonate cu decanul Facultăţii Tehnologia Alimentelor şi aprobate prin ordinul 

rectorului. 

21. Obligaţiile directorului Centrului includ: 

 elaborarea în coordonare cu decanul Facultăţii Tehnologia Alimentelor a Planului şi 

direcţiilor de activitate a Centrului cu aprobarea acestuia de rectorul Universității; 

 organizarea, de comun cu Facultatea Tehnologia Alimentelor, a activităţilor de instruire, 

cercetare, transfer de tehnologii, formare profesională continuă a specialiştilor din 

complexul agroindustrial; 

 prezentarea şi promovarea intereselor Centrului în relaţiile cu alte organizaţii, agenţi 

economici, instituţii, persoane particulare etc.; 

 gestionarea activităţii Centrului, încheierea contractelor de procurare şi realizare a 

mărfurilor; 

 adoptarea măsurilor în vederea extinderii şi modernizării bazei tehnico-materiale a 

Centrului; 

 elaborarea cererii-ofertă, proiectelor în vederea participării Centrului la concursurile 

naţionale şi internaţionale (tendere) privind finanţarea activităţilor din domeniile stipulate în 

prezentul Regulament, finanţarea cercetărilor în cadrul proiectelor şi programelor din 

domeniul abilitat; 
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 propuneri spre aprobare rectorului Universității privind angajarea personalului în limita 

statelor de funcții şi stimularea colaboratorilor Centrului; 

 prezentarea informaţiilor şi rapoartelor privind activitatea Centrului cu examinarea acestora 

la Consiliul Facultăţii, Consiliul de Administraţie şi Senatul Universității; 

 planificarea activităţii Centrului, evidenţei şi prezentării contabilităţii Universității a 

rapoartelor privind activitatea financiară; 

 asigurarea respectării prevederilor prezentului Regulament, Cartei Universitare, legislaţiei în 

vigoare şi respectarea normelor de sănătate și securitate în munca, de protecţie a mediului 

ambiant, disciplinei muncii etc.; 

 aprobarea instrucţiunilor de serviciu şi fișelor de post a colaboratorilor Centrului cu 

aprobarea acestora în modul stabilit la Universitate; 

 înaintarea propunerilor privind modificarea şi/sau completarea prezentului Regulament. 

22. Pentru administrarea activităţilor, directorul Centrului prezintă rectorului propuneri de angajare 

sau demitere din funcţie a persoanelor implicate în activitatea Centrului. Aceste angajări sau 

demiteri se fac prin ordin, semnat de rectorul Universității. 

23. Remunerarea muncii colaboratorilor Centrului se efectuează în dependenţă de rezultatele reale 

obţinute şi contribuția personală în volumul de lucru realizat, care se stabileşte de Directorul 

Centrului. 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

24. Prezentul Regulament poate fi completat şi modificat la propunea Consiliului Facultății 

Tehnologia Alimentelor cu examinarea modificărilor şi aprobarea de către Senatul Universității. 

25. Termenul de activitate a Centrului nu este limitat. Activitatea Centrului poate fi sistată prin 

Hotărârea Senatului şi ordinul rectorului Universității, după care prezentul Regulament îşi pierde 

valabilitatea. 

26. Iniţierea procedurii de sistare a activităţii Centrului poate avea loc în baza demersului respectiv 

prezentat conducerii Universității de directorul Centrului. 

27. Fondurile fixe formate (obţinute) pe parcursul activităţii Centrului, în cazul sistării activităţii 

acestuia, rămân la balanţa Facultății Tehnologia Alimentelor. 


