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HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 29 ianuarie 2013 

 
 
 
Cu privire la aprobarea planului de învăţământ 
pentru instruirea extracurriculară a studenţilor/absolvenţilor  
UTM specialităţii „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”  
la cursurile de formare continuă în domeniul „Arta şi etica culinară”  
  
În baza informaţiei prezentate de prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr. privind organizarea instruirii extracurriculare 
a studenţilor şi a absolvenţilor UTM la specialitatea „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice” Senatul 
menţionează următoarele.  
În cadrul proiectului CONSEPT şi acordului de colaborare al Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM cu 
Fundaţia LED, Liehtenstein şi a sponsorizării de către Fundaţia EDELVEIS la Facultatea Tehnologia şi 
Management în Industria Alimentară/ Catedra „Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice” (TOAP) a fost creat 
Centrul specializat de instruire practică în domeniul alimentaţiei publice. Centrul nominalizat, în componenţa căruia 
este şi laboratorul dotat cu echipament modern, se utilizează actualmente la instruirea practică a studenţilor UTM şi 
la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice, maiştrilor de instruire practică din instituţiile de învăţământ 
secundar profesional. 
La solicitările studenţilor şi absolvenţilor UTM/specialitarea „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice” 
Catedra TOAP a elaborat planul de învăţământ pentru instruirea extracurriculară în domeniul artei şi eticii culinare 
pentru obţinerea calificării de bucătar categoria IV. 
Reieşind din actualitatea formării abilităţilor practice a studenţilor în domeniul specialităţii şi în acelaşi timp pentru 
crearea premiselor de angajare temporară a studenţilor în activităţi practice în perioada vacanţelor, iar la 
necesitatea şi activităţi de producere în domeniul alimentaţiei publice 
 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
 
1. A aproba planul de învăţământ pentru instruirea extracurriculară a studenţilor/absolvenţilor UTM specialităţii 
„Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice” la cursurile de formare continuă în domeniul „Arta şi etica 
culinară”; 
2. Cursurile de formare continuă în domeniul „Arta şi etica culinară” vor fi organizate de Centrul universitar de 
Formare Continuă cu implicarea nemijlocită a Catedrei TOAP în procesul de instruire; 
3. Înscrierea la cursurile de instruire extracurriculară în domeniul „Artei şi etica culinară” se va efectua de către 
Centrul FC în baza cererilor studenţilor/absolvenţilor cu achitarea taxei de instruire conform devizului de cheltuieli;  
4 Toate cheltuielile ce ţin de desfăşurarea cursurilor de formare continuă în domeniul „Arta şi etica culinară”, 
inclusiv remunerarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar antrenat în formarea continuă vor fi achitate din 
taxele de instruire şi în conformitate cu devizele de cheltuieli; 
5. Senatul UTM recomandă facultăţilor, inclusiv FEn, FIMET, FIMCM, FIMT, FCGC, FUA, FIU şă examineze 
posibilitatea implicării active în activităţile de formare continuă, inclusiv prin organizarea instruirii extracurriculare a 
studenţilor (la solicitările acestora) cu oferirea calificărilor respective de muncitori calificaţi conform specialităţilor 
solicitate. 
6. Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr.  
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Preşedinte al Senatului,  
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