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HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 02 aprilie 2013 

 
Cu privire la Raportul de activitate al şefului de catedră 
Tehnologia produselor alimentare pe perioada de activitate 2007-2012 

 
În baza raportului prezentat de şeful catedrei Tehnologia produselor alimentare, dr., conf. univ. Artur Macari, 
raportului Comisiei Senatului şi a discuţiilor desfăşurate  

 
SENATUL CONSTATĂ 

 
Rezultatele activităţii catedrei Tehnologia produselor alimentare, reflectate în Raportul şefului de catedră au 
pus în evidenţă următoarele: 
- Catedra Tehnologia Produselor Alimentare este una din cele ce asigură instruirea studenţilor într-un domeniu 
important - Tehnologia produselor alimentare. Asigurară procesul de instruire universitară la un nivel înalt şi 
calitativ pentru a implementa tinerilor studenţi dorinţa de-a acumula cât mai multe cunoştinţe teoretice şi 
practice; 
- Participă la elaborarea concepţiilor de instruire la diferite cicluri de studii şi a planurile de învăţămînt; 
- Promovează cursurile de prelegeri, cursuri speciale, seminare la nivel înalt didactico-ştiinţific; 
- Organizează lucrul de sine stătător al studenţilor, mai ales la învăţământul cu frecvenţă redusă;  

- Organizează susţinerea examenelor de curs, examenelor de licenţă și susținerea tezelor de licență; 

- Organizează și participă la conferințe naţionale şi internaţionale (în anul 2012 a participat activ la organizarea 

conferinței internaționale „Modern Technologies in the Food Industry-2012”); 
- Asigură procesul didactic prin elaborarea ciclurilor didactice (de curs, seminare, laborator); 
- Apreciază sub formă de avize a manualelor, monografiilor, altor materiale didactice şi ştiinţifice; 

- Realizează cercetări ştiinţifice în cadrul proiectelor naționale și internaționale şi participă la desfăşurarea 
studiilor prin masterat şi doctorantură, apreciază materiale finisate prin doctorat prezentate din exterior 
colaboratorilor catedrei, etc. 
- Participă la organizarea stagiilor, perfecţionărilor colaboratorilor proprii prin seminarul metodic, cît şi la 
întreprinderile de ramură, centre universitare din străinătate; 
- Organizează şi participă la diferite măsuri educaţionale prin activitatea îndrumătorilor de grupă spre lărgirea 
orizontului de cunoştinţe al studenţilor din domeniul organizatoric, de instruire, cultural-distractiv ş.a. 
 
Senatul  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

1. A aprecia activitatea catedrei Tehnologia produselor alimentare ca  satisfăcătoare. 
2. În cadrul şedinţei catedrei Tehnologia produselor alimentare se va analiza raportul de activitate al şefului 
catedrei pe perioada ultimilor 5 ani în vederea corectării, completării şi elaborării unui nou program de activitate 
al catedrei pe următorii 5 ani. Responsabil - şef catedră A. Macari. Termen: 30 iunie 2013. 
3. La seminarele metodice să fie discutate şi aprobate programele de studii, materialele spre editare, lucrările 
şi rezultatele ştiinţifice realizate, etc. Responsabil - şef catedră A. Macari. Permanent. 
4. Catedra va depune eforturi pentru valorificarea potenţialului Centrului  Ştiinţific de Instruire şi Transfer 
Tehnologic al UTM în scopul  pregătirii specialiştilor de înaltă calificare, efectuării  cercetărilor ştiinţifice,  
perfecţionării cadrelor de la întreprinderile  de ramură,  asistenţei  consultative  a agenţilor economici şi 
persoanelor fizice în domeniul prelucrării cărnii şi laptelui.  Responsabil - şef catedră A. Macari. Permanent. 
5. Controlul îndeplinirii prezentei Hotărâri se impune Prim Prorectorului, prof. univ., dr. P.Todos. 
 
                                                                                                                             Preşedintele Senatului UTM  
                                                                                                                             Ion Bostan, Acad. AŞM 
 
                                                                                                                             Secretarul Senatului UTM  
                                                                                                                             Ion Sobor, prof. univ,. dr. ing.  
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