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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 17 noiembrie 2020

Cu privire la raportul de activitate a Facultății
Tehnologia Alimentelor pentru perioada anilor 2015-2020
În baza raportului prezentat de către conf. univ., dr. Vladislav Reşitca, decan FTA și a
dezbaterilor pe marginea acestuia
SENATUL CONSTATĂ:
Facultatea Tehnologia Alimentelor este cea mai mare unitate de învăţământ în domeniul
industriei alimentare a R.M. care pregăteşte specialişti la următoarele programe de studii: 711.4 –
Biotehnologii; 721.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice;710.1 – Inginerie şi
Management în Industria Alimentară; 721.2 – Tehnologia Produselor Alimentare; 721.3 –
Tehnologia Vinului şi Produselor Obţinute prin Fermentare, 1010 - Servicii Publice de Nutriție.
În perioada anilor 2015-2020 s-au realizat o serie de acţiuni:
➢ Începând cu anul 2016 au fost elaborate și implementate, noi planuri de învățământ la toate
specialitățile FTA pentru ambele forme de învățământ;
➢ Începând cu anul 2018 au fost elaborate și implementate planuri de învățământ la programele
de master;
➢ A fost lansată la ciclul de licență, specialitatea nouă: 1010 Servicii Publice în Nutriție care a
fost autorizată provizoriu;
➢ A fost lansat programul de master: Oenologie, enoturism şi piețe vitivinicole (90 credite, 120
credite);
➢ S-au realizat activități de asigurare a funcționalității Sistemului de Management al Calității,
și a Sistemului de Credite Transferabile, în baza cărora sunt organizate studiile de licență, și
de master;
➢ Reușita în sesiunea de iarnă pentru studiile superioare de licență s-a mărit de la 86% în anul
2016/2017 până la 94,07 în anul 2019/2020 în cadrul învățământului cu frecvență și de la
52,29% până la 76,52%, corespunzător pentru învățământul cu frecvență redusă;
➢ Reușita în sesiunea de vară pentru studiile superioare de licență s-a mărit de la 84,80% în anul
2016/2017 până la 94,50 în anul 2019/2020 în cadrul învățământului cu frecvență și de la
29,64% până la 76,62%, corespunzător pentru învățământul cu frecvență redusă.
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➢ La facultate activează 66 de cadre didactice titulare dintre care 55 sunt nepensionare şi 11
pensionari. 42 cadre didactice titulare sunt cu titlu de doctor şi doctor habilitat ce constitue
63,64% ;
➢ În cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor au fost create 4 centre de cercetare:
• Centrul de cercetare în domeniul oenologiei;
• Centrul de micro-vinificație;
• Centrul de cercetări în domeniul păstrării produselor horticole – laborator de biologie
şi tehnologie post-recoltă;
• Centrul ştiinţific, de instruire şi transfer tehnologic în industria alimentară;
Centrele respective sunt dotate cu echipament de cercetare modern.
➢ Activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare la FTA s-au petrecut atît în cadrul proiectelor
naționale și internaționale, cât și în baza sarcinii științifico-didactice;
➢ În perioada 2015-2020 au susţinut teza de doctor 10 doctoranzi ai FTA;
➢ Au fost editate 15 titluri de manuale şi monografii, 94 articole în reviste internaţionale, 36
articole în reviste de categoria A şi B, 68 de lucrări didactico-metodice;
➢ În cadrul Facultății există numeroase acorduri/convenții de colaborare cu instituții de
învățământ superior și diverse organisme internaționale axate pe domeniul educației și
cercetării științifice. În ultima perioadă, Facultatea Tehnologia Alimentelor a dezvoltat
parteneriate externe multiple cu diverse instituții din statele europene cât și cu instituții din
afara spațiului european. În acest context, se constată că FTA a încheiat acorduri în ultima
perioada cu entități juridice din peste 15 țâri (Bulgaria, Canada, Cehia, China, Croația,
Danemarca, Franța, Georgia, Germania, Italia, Romania, Spania, Rusia, Slovacia, Ucraina);
➢ De burse Erasmus în cadrul facultății TA au beneficiat preponderent studenții ciclului II
masterat (burse în cadrul Universității Agrocampus Ouest, Rennes, Franța), și în cadrul
École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique
(Oniris), Nantes (Franța) – studenții ciclului I licență;
➢ Mobilitățile outgoing ale cadrelor didactice ale FTA au cunoscut o tendință de creștere,
acesta datorindu-se în mare parte și creșterii numărului de proiecte (tip COST, CEPUS,
ERASMUS) în care Facultatea este partener cu alte entități academice internaționale;
➢ Mobilitățile incoming ale personalului academic din cadrul entităților academice partenere
au înregistrat o creștere semnificativă. Pe perioada 2015-2020, Romania și Franța au fost
principalele surse de cadre didactice incoming, urmate de Italia, Marea Britanie, Ucraina,
Spania);
➢ În cadrul stagiilor de practică tehnologică, Departamentele FTA au încheiat numeroase
contracte cu întreprinderi bază-practică din ţară si de peste hotare cum ar fi: Elveția
(Întreprinderea Ronchi Biaggi SAGL), California (Întreprinderea Clos du Bois), România
(Vinăria Domeniile Ostrov, jud. Constanța), Franța (Restaurant Bellevue, Amboise);
➢ La Facultate a fost implimentat cu succes Proiectul Investiţional „Filiera Vinului”
„Modernizarea laboratoarelor departamentului de Oenologie” susţinut de Guvernul RM şi
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Banca Europeană de Investiţii în sumă de cca 80 milioane lei (2014 - 2018);
➢ La FTA se desfîşoară Proiectul Investiţional „Livada Moldovei” „Modernizarea
laboratoarelor departamentului Tehnologia Produselor Alimentare” susţinut de Guvernul
RM şi Banca Europeană de Investiţii în sumă de peste 80 milioane lei (2018 - 2022).
În baza celor menționate,
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1.
2.

A aprecia rezultatele activității Facultății Tehnologia Alimentelor pentru perioada anilor 20152020 cu calificativul foarte bună;
În scopul compatibilizării planurilor de învățământ cu cele din spațiul european, a
facilitării mobilității academice și optimizării organizării procesului de studii în vederea
asigurării trunchiului comun pentru anii I – II, facultatea va elaborarea planurilor de
învățământ pentru studii superioare ciclul I, licență (ediția 2021). Responsabili: decanul
facultății, șefii departamentelor. Termen de realizare: martie 2021;

Asigurarea organizării bunei desfășurări a evaluării externe în vederea acreditării
programelor de studii superioare de master, ciclul II. Responsabili: decanul FTA, șefii de
departamente, responsabil de master. Termen de realizare: ianuarie – martie 2021;
4. Examinarea în cadrul ședințelor departamentelor și Consiliului facultății a etapelor de realizare
a acțiunilor ce țin de sporirea în continuare a reușitei la studii și a calității procesului de instruire,
de menținere a contingentului de studenți etc. Responsabili: decanul, șefii departamentelor;
5. Implementarea strategiei de cercetare, dezvoltare și inovare la facultate. Responsabili: Decan
FTA, responsabil pe cercetare, șefii de departamente. Termen de realizare: permanent;
6. Efectuarea unui audit intern privind centrele de cercetare si reorganizarea lor în vederea
eficientizării utilizării resurselor. Responsabili: decan FTA, șefi departamente, șefi centre
de cercetare. Termen de realizare: până la 25.12.2020;
7. Implicarea mai activa a studenților, masteranzilor (cu 10% mai mult) în proiecte de cercetare.
Responsabili: coordonatori de proiecte, șefi de program. Termen de realizare: permanent;
8. Diseminarea rezultatelor cercetării prin participare la conferințe științifice, seminare, saloane
de invenții, etc. Responsabili: decan , șefi departamente. Termen de realizare: permanent;
9. Iniţierea şi organizarea unor conferinţe, workshopuri, seminare, schimburi de experienţă
internaţionale destinate atât cadrelor didactice cât şi studenţilor. 2 evenimente/an,
Responsabili: decan, responsabil internaționalizare, responsabil știință FTA, Termen de
realizare: noiembrie 2021);
10. Organizarea campaniilor de promovare a mobilităților la facultate cu implicarea
studenților Erasmus și studenților străini și diseminarea experienței acestora. Minim 2
campanii de informare/an. Responsabil: Responsabil internaționalizare FTA. Termen de
realizare: pe parcursul anului;
3.
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11. Dotarea laboratoarelor de machetare computerizată și proiectare asistată de calculator cu
calculatoare performante. Responsabili: decan, şef departament;
12. Dezvoltarea spectrului de activități în cadrul CEADT ZipHouse cu implicarea activă a cadrelor
didactice și studenților FTP;
13. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prorectorului pentru studii conf. univ., dr.
Andronic Serghei.

________________
Viorel BOSTAN,
profesor universitar, doctor habilitat,
Președintele Senatului

________________
Spiridon Rusu,
conferențiar universitar, doctor,
Secretar Științific al Senatului

