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HOTĂRÂREA  

Senatului U.T.M. din 30.10.2012 
 

 
Cu privire la rezultatele activităţii comisiei Senatului 
„Calitatea alimentaţiei studenţilor şi angajaţilor UTM” 

 
    În baza informaţiei prezentate de Comisia Senatului UTM în componenţa:  Pocaznoi I., preş. CS colaboratori;  
Alexei Anatol, preş. CSS;  Deseatnicov Olga, şef.catedră Tehnologia şi organizarea alimentaţiei  publice, studenţii: 
Lupaşco Eugen (FEn), Topală Petru (FRT) şi Porcescu Gabriel (FIMCM),  desemnată pe 25.09.2012 şi sondajelor 
efectuate de către Comitetul sindicale colaboratori şi Comitetul sindical studenţesc, Senatul a constatat 
următoarele: 
   1. Сalitatea produselor alimentare comercializate de către Centrul didactico-metodic şi producţie (CDMP şi 
„Complexul Popas” în cantinele şi bufetele din blocurile de studii poate fi îmbunătăţită. 
   2. Condiţiile sanitare şi igienice în secţiile de pregătire a bucatelor în majoritatea localurilor nu corespund 
cerinţelor. 
   3. Utilajul tehnologic de preparare, păstrare şi de servire este învechit ori nu funcţionează. 
   4. În sălile de alimentaţie şi de preparare lipsesc, ori nu funcţionează sistemele de ventilare, mobilierul merită a fi 
înnoit, iar spaţiile necesită reparaţie curentă ori capitală. 
În consecinţă,  

SENATUL HOTĂRAŞTE: 
    1. A modifica componenţa Comisiei Senatului propusă la  25.09.2012 prin includerea în componenţa acesteia pe 
dna S. Gârlea, sef-contabil a universităţii  şi a  împuternici comisia de a activa permanent în scopul coordonării 
activităţilor cantinelor universitare şi supraveghere a  asigurării calitative a alimentaţiei studenţilor şi colaboratorilor 
UTM.  
    2. Comisia, anual va informa  Senatul despre rezultatele activităţii. Se vor practica şedinţe comune a Comisiei cu 
conducerea şi colectivele cantinelor şi bufetelor (Centrelor de alimentaţie: CDMP şi Complexul „Popas” în scopul 
gestionării eficiente a resurselor financiare şi umane, planificare a acţiunilor curente şi de perspectivă. 
   3. În scopul asigurării bunei eficienţe de activitate a CDMP şi pentru asigurarea realizării noilor obiective de 
instruire,  producere şi alimentaţie, conducerea Centrelor de alimentaţie vor  efectua modificări şi remanieri în 
statele de funcţie cu includerea unităţilor necesare. 
   4. Administraţia UTM va examina posibilitatea subvenţionării CDMP în scopul majorării salariului angajaţilor. 
   5. Serviciul administrativ gospodăresc va asigura condiţiile sanitare-igienice (lavoare şi uscătoare de mîini) la 
intrarea în bufete şi cantine ( bl.6, cantinele din bl.9 şi 10).  
   6. Centrele de alimentaţie (la solicitarea studenţilor de la facultăţi) vor  modifica orarul de lucru  a cantinelor în 
scopul alimentării studenţilor după cum urmează: 
     - dimineaţa 7.00 – 8.00;  - seara 18.00 – 20.00; 
   7. CDMP şi Complexul „Popas” vor achiziţiona produsele alimentare şi mărfurile necesare pentru dotare prin 
contracte încheiate cu furnizorii autohtoni prin intermediul contabilităţii UTM. 
   8. De la 01.01.2013 administraţia UTM va rezilia contractele de arendă cu agenţii economici ce deţin puncte de 
alimentaţie (bufete) în cadrul blocurilor de studii după cum urmează: cu agentul din bl.6 şi magazinul alimentar din 
cadrul CDMP - de la 01.01.2013, iar cu agenţii economici din bl.9 şi 10 – de la 01.07.2013. Secţia Planificare şi 
finanţe şi juristul UTM vor înştiinţa oficial, sub semnătura, agenţii economici despre decizia în cauză a Senatului.  
   9. Pe parcursul lunii ianuarie 2013 CDMP va amenaja bufetele culinare în locul spaţiului eliberat de agentul 
economic  din. bl.6, iar Complexul „Popas” – pe parcursul lunii iulie-august 2013. (Resp: directorii CDMP şi 
Complexul „Popas”). 
   10. Din mijloacele proprii ale Centrelor de alimentaţie şi cele alocate de UTM vor fi îndeplinite următoarele  
acţiuni: 
   10.1. Administraţia de comun cu conducerea CDMP vor întreprinde acţiuni pe etape, după cum urmează:   
  Anul.2012: 
- angajarea suplimentar  personal pentru deservire în orele de vârf în bufetele din blocurile de studii 1, 2, 3, 11 şi 
cantina din bl.6; 
-  dotarea suplimentară a bufetului din bl.3 de studii cu mese şi scaune (responsabili: directorul CDMP); 
- elaborarea proiectului de renovare a cafenelei şi magazinului culinar din cadrul cantinei centrale   (responsabili: 
directorul CDMP, catedra Design interior FUA, SAG); 
- elaborarea proiectului reparaţiei capitale a sistemelor de canalizare din cantina centrală şi cantina din bl.6 (resp. 
SAG); 
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    Anul 2013:  
   - elaborarea proiectului şi devizului de cheltuieli pentru reparaţia capitală a cantinei din bl.6 Resp.SAG, CDMP) şi 
demararea reparaţiei capitale  - de la 1 iulie 2013.  
   - dotarea bufetul din bl.5 cu frigider şi linie de distribuie noi (resp. director CDMP); 
   - reparaţia sistemelor de canalizare din cantina centrală şi cantina din bl.6 conform proiectelor aprobate – pînă la 
01.09.2013 (responsabil - SAG); 
   -  reparaţia capitală a spaţiilor tehnologice şi reparaţia curentă a sălii de alimentaţie din bufetul bl.3 de studii – 
pînă la 01.09.2013 (resp. SAG, CDMP); 
   - reparaţia capitală şi dotarea cu utilajul necesar al cafenelei din cadrul CDMP (pînă la 01 septembrie 2013), 
(resp. CDMP şi SAG). 
   - reparaţia spaţiului pentru magazinul culinar şi amenajarea magazinului culinar din cadrul CDMP (CDMP şi 
SAG). 
    11. Administraţia de comun cu conducerea Complexului „Popas” vor întreprinde următoarele acţiuni, după cum 
urmează:   
    11.1. Anul 2012: 
    - Conducerea Complexului „Popas”va efectua modificări în personal şi întreprinde măsuri de înbunătăţire a 
condiţiilor sanitare şi igienice în sălile de alimentaţie şi spaţiile de preparare a bucatelor din cadrul cantinelor din 
bl.9 şi 10 a UTM (resp. Directorul Complexul „Popas”); 
     - Instalarea unei noi linii de distribuţie în cantina din bl.10 de studii a UTM (resp. Directorul Complexul „Popas”); 
     - Dotarea cantinei din bl.10 cu mese şi scaune noi (resp. Directorul Complexul „Popas”) ; 
     11.2. Anul 2013:  
    - Reparaţia secţiilor de producere şi sălile de alimentaţie din bl.9 şi 10 de studii (resp. Directorul Complexul 
„Popas”, SAG);     
     12. Administraţia şi Comitetele sindicale colaboratori şi studenţesc vor interveni către ÎM „AMIC”, care în 
conformitate cu Contractul de colaborare este responsabilă de construcţia complexului locativ cu obiecte de menire 
social-culturală din str.Cuza-Vodă, de aşi respecta obligaţiunile conform Contractului de colaborare şi proiectului 
iniţial apobat şi de a construi în camp.Botanica un modul separat pentru cantina studenţească şi edificii de 
agrement şi instruire a studenţilor facultăţilor FUA şi FCGC; 
     13.  Administraţia UTM va include în compartimentul „Cheltuieli” a bugetului universităţii pentru anul 2013 surse 
financiare pentru acoperirea cheltuielilor pentru reparaţii şi dotare cu utilaj stipulate în prezenta Hotărîre. 
     14. Responsabil de asigurarea realizării prezentei Hotărîri se impune Administraţiei UTM şi directorilor de 
Centre de alimentaţie din cadrul universităţii, Comitetelor sindicale.                                                                                                                                       
 

Preşedintele Senatului U.T.M. 
Ion Bostan,  acad. AŞM 

 
 

Secretarul Senatului U.T.M. 
Ion Sobor,  prof. univ. dr. ing. 

 
                         


