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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii 

studenţilor de la Facultatea Tehnologia Alimentelor (în continuare FTA) a Universității 

Tehnice a Moldovei (în continuare Universitate). Denumirea unității de cercetare este Secția 

Microvinificare, denumire reprezentată în continuare prin acronimul SMV. SMV a fost creată 

ca finalitate a implementării unui proiect investițional european finanțat de BEI (2014), care a 

prevăzut modernizarea completă a Departamentului Oenologie a UTM, cu echipamente 

moderne a laboratoarelor pentru procesul de studii la ciclurile I, II și III, ceea ce a ridicat la 

nivel superior pregătirea practică a studenților, conform cerințelor europene (modernizarea sălii 

de îmbuteliere, secției de producere, sălii de păstrare a băuturilor alcoolice etc.) prin 

dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de lucru și de practică a studenților. 

2. SMV constituie o unitate de stagiere și cercetare științifică de performanță în domeniul 

oenologiei și în ariile disciplinare înrudite (chimie, tehnologie alimentară, biotehnologie, 

biochimie etc.). SMV aparține FTA (corpul de studii nr. 5) din cadrul Universității. SMV este 

localizată în cadrul Departamentului Oenologie, subsol, str. Studenților 9/9, tel. 022 509-957, 

MD – 2014, mun.Chișinău. 

3. SMV cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi și cercetători 

ştiinţifici postdoctorat, precum şi personal tehnic specializat, cu preocupări în domeniul 

oenologiei, care desfășoară activitate de stagiere și cercetare sau de expertiză în mediul 

științific și didactico-metodic cu studenții de la programele de studiu aferente Departamentului 

Oenologie. 

4. SMV este o subdiviziune universitară subordonată administrativ direct decanului FTA. SMV al 

Universităţii constituie o structură fără personalitate juridică, înfiinţată în baza Codului 

Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014 şi Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004, în conformitate cu prevederile şi suportul financiar 

(pentru dotarea tehnico-materială a SMV) al Contractului de Finanțare FIN25.853 (MD) 

SERAPSIS N 2010 - 0484, semnat între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții la 

data de 23.11.2013. 

5. SMV îşi desfăşoară activitatea în baza Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014, Cartei 

universitare din 26 mai 2015, legislaţiei în vigoare, actelor normative ce reglementează 

pregătirea şi formarea profesională continuă a cadrelor, efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi 



 

Regulament 

cu privire organizarea şi funcţionarea Secției 

Microvinificație la Facultatea Tehnologia 

Alimentelor a Universității Tehnice a Moldovei 

Cod: REG-0-OFSMV 

Ediţia 1 

Revizia 0 

 

3 
 

transferul de tehnologii, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de 

practică ale studenților la UTM (2017), precum şi în conformitate cu prezentul Regulament. 

6. SMV are personal inclusiv de conducere care asigură desfăşurarea activităţilor proprii, precum 

şi o evidenţă contabilă distinctă în cadrul contabilităţii Universităţii Tehnice a Moldovei. 

7. Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale sunt bunuri dobândite şi 

trec în administrarea Universităţii în baza hotarârii Senatului universitar. Bunurile existente la 

data înfiinţării SMV (2014), bunurile dobândite în condiţiile legii sau realizate din activităţile 

proprii ale SMV se înregistrează în patrimoniul Universităţii, într-o gestiune/capitol distinct 

alocate SMV. 

8. Concesionarea unor servicii sau activităţi se face în scopul stimulării transferului rezultatelor 

eficientizării activităţii economice a SMV, în condiţiile prevederilor legale în vigoare şi cu 

aprobarea Senatului Universității. 

II. MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE SMV 

9. Activitatea principală de asigurare a stagiilor de practică a studenților în cadrul SMV este 

subsumată obiectivelor din programul de cercetare al Universităţii și din planul de cercetare al 

FTA cu participarea colaboratorilor catedrei, studenţilor, magiştrilor, doctoranzilor şi este 

reflectată în publicaţii ştiinţifice, participări la conferinţe republicane şi internaţionale, 

obţinerea brevetelor de invenţie, implementări practice. 

10. SMV contribuie la realizarea obiectivului general al Departamentului Oenologie prin creșterea 

șanselor studenților stagiari de a se integra mai rapid și ușor pe piața muncii (îmbunătățirea 

pregătirii practice a studenților în vederea ocupării primului loc de muncă și dezvoltarea 

abilităților practice ale studenților în vederea corelării cu nevoile pieței muncii). 

11. Obiectivele specifice ale SMV sunt: 

 dezvoltarea și furnizarea de servicii de orientare și consiliere în sprijinul tranziției de la 

școală la viața activă, prin organizarea de ședințe de consiliere individuală și de grup 

pentru studenții de la specializarea Tehnologia vinului și a produselor obținute prin 

fermentare; 

 promovarea și dezvoltarea parteneriatelor dintre universități, întreprinderi și alte instituții 

în vederea facilitării acestei tranziții a studenților; 

 îmbunătățirea gradului de adaptabilitate a studenților la cerințele specifice primului lor loc 

de muncă important, prin transmiterea și antrenarea în cadrul unor stagii de practică a 
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cunoștințelor și abilităților specifice solicitate de potențialii angajatori, dar insuficient 

dezvoltate în cadrul cursurilor standard. 

12. În urma stagiilor, studenții vor dobândi noi cunoștințe și abilități ce le vor asigura acestora o 

mai bună adaptare la primul loc de muncă. Consilierea profesională va ajuta studenții să își 

construiască obiectivele de carieră în relație cu piața muncii. SMV va genera preocupare pentru 

îmbunătățirea pregătirii practice în timpul studiilor universitare ca urmare a diseminării broșurii 

privind bunele practici oenologice. Această preocupare va determina, în viitor, creșterea 

numărului oportunităților de pregătire practică de calitate pentru studenții stagiari, masteranzi, 

doctoranzi. 

13. Activităţile conexe realizate de SMV includ: 

a) asistenţă de specialitate în implementarea rezultatelor cercetării; 

b) asigurarea documentării studenţilor în activitatea de practică desfăşurată în domeniu; 

c) servicii de consultanţă vinicolă etc.; 

d) activităţi de formare profesională continuă şi specializare a specialiștilor în domeniu; 

e) activitate de transfer ştiinţific a rezultatelor cercetării către alte instituţii interesate sau 

agenţi economici, cu acordul beneficiarilor contractanţi. economici, editarea unor lucrări 

ştiinţifice şi materiale cu destinaţie mai largă etc. Universitatea ca proprietar al SMV are 

drept de a fi membru al Asociației Micilor Producători de vin din Republica Moldova. 

14. Drepturile SMV includ următoarele aspecte: 

 personalul SMV beneficiază de asigurarea protecţiei sociale a drepturilor şi intereselor 

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

prezentului Regulament, Carta Universitară; 

 activităţile SMV sunt coordonate cu conducerea şi departamentele FTA, Direcția 

Investigaţii Ştiinţifice, Centrul Universitar de Formare Continuă; 

 participarea în comun cu FTA 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 per 

ansamblu; 

 organizarea în cadrul SMV a lucărilor practice, stagiilor de instruire practică, efectuarea 

cercetărilor de către studenţii, masteranzii şi doctoranzii Universității; 

 organizarea în comun cu departamentele FTA a cursurilor de perfecţionare, specializare, 

recalificare profesională la solicitarea agenţilor economici şi persoanelor fizice 

cointeresate; 
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 stabilirea preţurilor şi tarifelor la serviciile oferite în limita regulamentelor, instrucţiunilor 

şi legislaţiei în vigoare; 

 stabilirea independentă, în limita prevederilor legislaţiei în vigoare, a formei, sistemului şi 

limitelor de remunerare a muncii personalului încadrat în activitatea SMV; 

 gestionarea mijloacelor financiare disponibile în vederea modernizării bazei tehnico-

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

 prezentarea în mass-media universitară şi republicană a materialelor publicitare privind 

serviciile oferite de SMV în toate domeniile de activitate: instruire, cercetare, elaborare de 

noi tehnologii, produse etc. 

15. Obligaţiile SMV includ următoarele aspecte: 

 asigurarea calității tuturor activităţilor exercitate, serviciilor oferite, producţiei fabricate în 

conformitate cu standardele de calitate, cerinţele de securitate a muncii, securitate 

alimentară, cerinţele stabilite în baza contractelor individuale de muncă sau fişelor de post; 

 desfăşurarea activității SMV exclusiv din veniturile obţinute pentru organizarea şi 

efectuarea lucrărilor din domeniile alimentar, finanţate inclusiv din sursele bugetare, 

programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale, din activităţile de proiectare-cercetare, 

finanţate în baza contractelor cu agenţii economici, autorităţile publice locale, persoanele 

particulare cointeresate etc.; 

 desfăşurarea activității economico-financiară a SMV (evidenţa contabilă operativă, 

statistica şi gestiunea surselor financiare) prin intermediul contabilităţii Universității 

(Serviciul evidenţă contabilă) în modul stabilit de legislaţia în vigoare; 

 asigurarea mentenanţei şi bunei funcţionări a echipamentelor şi utilajelor din realizarea 

activităţilor SMV; 

 respectarea regimului intern al SMV, prevederilor prezentului Regulament, Cartei 

Universitare şi legislaţiei in vigoare; 

 respectarea cerinţelor securităţii muncii şi antiincendiare, protecţiei mediului ambiant; 

 elaborarea în comun cu Secţia Buget-Finanţe a devizului de cheltuieli corespunzător 

fiecărui tip de activitate a SMV care se aprobă de rectorul Universității. 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SMV 

16. SMV reprezintă o structură organizatorică din cadrul Universității, fiind o unitate de cercetare a 

FTA, a cărei constituire a fost aprobată de către Consiliul de Administrație și Senatul 

Universității. Activitățile secției se desfășoară în concordanță cu planurile de învațământ la 
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programul de studiu Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare, ciclul I (studii 

de licență), ciclul II (studii de master) și ciclul III (studii de doctorat). 

17. Activitățile în SMV se desfășoară sub conducerea și participarea cadrelor didactice și 

inginerilor de la Departamentul Oenologie. La efectuarea proceselor tehnologice se duce 

evidența materiei prime, produselor intermediare și finite, consumul materialelor auxiliare este 

reflectat în registrele speciale de evidență. 

18. Structura organizatorică a SMV se prezintă în figura 1. 

19. Responsabilitatea pentru organizarea și funcționarea SMV este atribuită șefului 

Departamentului Oenologie care propune un plan anual de activitate ce se sincronizează cu 

planul oprațional al FTA și este în acord cu dezvoltarea direcțiilor strategice din planul general 

de dezvoltare al Universității. Şeful Departamentului Oenologie întocmește și prezintă anual un 

raport de activitate conducerii Universității, care indică termene operaționale de îndeplinire a 

obiectivelor propuse. 

20. Principalele activități ale șefului Departamentului Oenologie privind SMV sunt următoarele: 

 elaborarea programelor de activitate a SMV; 

 identificarea oportunităților de finanțare externe; 

 îmbogățirea bazei materiale a Secției; 

 semnarea și avizarea cererilor de afiliere a noilor membri ai Secției; 

 conștientizarea de către personalul SMV a necesității identificării de noi surse 

extrabugetare de finanțare; 

 stabilirea unei politici coerente de intensificare a transferului tehnologic către partenerii 

socioeconomici din domeniu; 

 ierarhizarea în cadrul grupului de cercetare pe baza competențelor acumulate și 

desemnarea unor reprezentanți care să stabilească noile direcții și să propună subiecte de 

actualitate; 

 analiza anuală a rezultatelor obținute la nivelul fiecărei teme de cercetare și impunerea 

unor noi criterii de performanță, dacă aceasta se impune; 

 elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli din surse bugetare (fonduri prin 

granturi, contracte, programe doctorale, programe postdoctorale, microproducţie etc.). 
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Figura 1. Organigrama Secției Microvinificație 
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21. Membrii SMV au următoarele obligaţii: 

 să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a SMV şi hotărârile 

directorului SMV; 

 să acţioneze pentru creşterea prestigiului SMV şi UTM în mediul economic; 

 să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot influența direct sau indirect, scopurile, 

interesele, prestigiul SMV și ale UTM; 

 să răspundă de administrarea întregului patrimoniu cu respectarea prevederilor legale şi 

a prevederilor interne ale Universităţii; 

 să participe la analiza semestrială – stadiul valorificării rezultatelor activității; 

 să aibă atribuţii şi răspunderi pentru sumele alocate SMV de la bugetul de stat precum şi 

pentru celelalte fonduri rezultate din activitatea directă a SMV; 

  să delegeze, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din 

conducerea SMV; 

 să exercite orice alte atribuţii în cadrul SMV care îi sunt delegate de directorul Secției 

sau de către Consiliului de Administraţie al Universităţii. 

22. Studenții, masteranzii și doctoranzii participă la toate etapele procesului tehnologic de la 

recoltarea strugurilor până la îmbutelierea vinului, având activități practice și experimentale 

la elaborarea tehnologiilor de obținere a produselor noi și cercetărilor științifice conform 

temelor tezelor elaborate. 

23. Activitățile în SMV pot fi desfășurate în cotutelă cu alte organizații de învățământ și 

cercetări științifice, întreprinderi vinicole din țară și din străinătate aprobate în formă de 

contracte bilaterale. Responsabilitatea pentru controlul și calitatea produselor obținute este 

atribuită persoanelor implicate în procesul tehnologic de peroducere, activitatea 

experimentală și cercetărilor științifice. 

24. De evidența materială a SMV poartă răspundere persoana cu responsabilitate materială a 

Departamentului cu control periodic de către contabilitatea Universității. 

25. Colaborarea dintre SMV și alte subdiviziuni ale Universității și instituții de profil se 

realizează prin intermediul directorului SMV. Subdiviziunile Universității cu care SMV 

colaborează în activitatea sa de bază includ: Centrul de Instruire și Transfer Tehnologic în 

domeniul Tehnologiei Produselor Alimentare, Centrul de Instruire și Producere în 

Alimentația Publică, Catedra Chimie etc. Instituțiile și întreprinderile externe cu care SMV 
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colaborează în activitatea sa de bază sunt: Institutul Științifico-Practic de Horticultură și 

Tehnologii Alimentare (Chişinău, Moldova); Universitatea „Dunărea de Jos” (Galaţi, 

România); Universitatea din Bordeaux (Franța); INVV în cadrul ENSBANA, Dijon 

(Franța); Univesitatea din Davis (California); Academia Industriei Alimentare (Moscova, 

Rusia); Academia Industriei Alimentare, Odessa (Ucraina); întreprinderi vinicole naționale 

și internaționale etc. 

IV. DISPOZIȚII SPECIALE 

26. SMV prin activitatea sa de bază funcționează în regim de fonduri financiare de la bugetul de 

stat. Finanţarea SMV este asigurată din fondurile alocate din bugetul Universității conform 

regulamentelor normative, programelor bilaterale, contractelor de cercetare și de dezvoltare-

inovare, de transfer tehnologic, sponsorizări, donații etc. 

27. Remunerarea membrilor SMV pentru realizarea activității de cercetare se efectuează în 

conformitate cu Regulamentul privind sistemul de salarizare în Instituția Publică 

„Universitatea Tehnică a Moldovei”. 

28. Veniturile, bunurile imobile și mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităților SMV, în 

conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniul Universității. 

29. În SMV pot fi desfășurate activități de prestare a serviciilor pentru agenți economici 

conform contractelor aprobate și contra plată cu achitarea în contabilitatea Universității. 

30. SMV poate fi utilizată pentru instruirea micilor producători din sectorul vitivinicol. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

31. Prezentul Regulament poate fi completat şi modificat la propunerea Consiliului FTA cu 

examinarea şi aprobarea modificărilor de către Senatul Universității. 

32. Termenul de activitate a SMV nu este limitat și activitatea sa poate fi sistată prin Hotărârea 

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

valabilitatea. 

33. Iniţierea procedurii de sistare a activităţii SMV poate avea loc în baza demersului respectiv 

prezentat conducerii Universității de șeful Departamentului Oenologie. 

34. Fondurile fixe formate/obţinute pe parcursul activităţii SMV în cazul sistării activităţii acesteia 

rămân la balanţa FTA. 

 


