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PLAN OPERAŢIONAL -  2018 

FACULTATEA  DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR  

 

 

 Planul Operaţional al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul 

USAMV Cluj Napoca pentru anul 2018 a fost  elaborat în acord cu Planul Strategic pentru 

perioada 2016 – 2020. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în acest document se vor 

derula activităţi specifice pentru: procesul educaţional, cercetarea ştiinţifică şi relații 

internaţionale,  parteneriatul cu studenții și relaţia cu mediul economic.  

   

 

I. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE  

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 

 

1. Creşterea calităţii actului didactic  

 Implementarea sistemului modular de organizare a activităţilor didactice; 

 Analiza sesiunilor de examene şi realizarea unui plan de măsuri pentru 

îmbunătăţirea continuă a procesului didactic; 

 Evaluarea abilităţilor obţinute de studenţi la sfârşitul anului de studiu; 

 Implementarea utilizării platformei eLearning pentru programele masterale și 

instruirea cadrelor didactice în vederea eficientizării comunicării şi a îmbunătăţirii 

calităţii tuturor tipurilor de resurse furnizate prin acest mijloc de comunicare; 

 Evaluarea internă a infrastructurii didactice pentru optimizarea utilizării ei şi 

realizarea unui plan de întreţinere, reparaţii şi dezvoltare; 

 Iniţierea unor parteneriate inter- și trans-disciplinare de predare – cu cadre 

didactice sau cercetători din alte universitatăți Clujene, din alte centre universitare 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România 

Tel.: 0264-596384;   Fax: 0264-593792 

www.usamvcluj.ro 

 

 

 

 

http://www.usamvcluj.ro/


______________________________________________________________________________________ 
PLAN OPERAȚIONAL- 2018- FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR/2 

 

din România sau din Europa (în cadrul Programelor ERASMUS sau Invited 

Lecturer); 

 Iniţierea cursurilor cu Profesor invitat susţinute de specialişti recunoscuţi în 

domeniu; 

 Consultarea angajatorilor privind competenţele tehnice şi manageriale ale 

absolvenţilor şi transpunerea cerinţelor în planurile de învăţământ.    

 Responsabili: Prodecan Didactic,  

Directori de Departamente, 

Responsabil calitate, 

Termen: Permanent 

 

2. Revizuirea conținutului și modului de desfășurare a examenului de finalizare a 

studiilor universitare de licenţă şi master  

 Revizuirea metodologiei pentru organizarea examenului de finalizare a studiilor 

universitare de licenţă şi master; 

 Elaborarea ghidurilor privind finalizarea programelor de studii de licenţă şi 

master; 

 Propunerea tematicilor proiectelor de diplomă pentru anului III de studii licenţa şi 

anul II master; 

 Avizarea tematicilor în departamente; 

 Înscrierea şi repartizarea studenţilor pe tematici de cercetare şi coordonatori cu 

respectarea reglementărilor interne; 

Responsabili: Prodecan Didactic,  

Directori de Departamente, 

Responsabili Programe de Studiu, 

Termen: noiembrie 2018 

 

3. Dezvoltarea resursei umane pentru selecţia de personal nou şi de formare şi 

perfecţionare a celui existent; 

 Evaluarea sustenabilităţii financiare a programelor de studii;  

 Realizarea unei strategii pe termen scurt, mediu şi lung privind dinamica 

personalului didactic si didactic auxiliar din FSTA; 

 Scoaterea la concurs a unor posturi didactice si aplicarea unor criterii de evaluare 

a activităţii ştiinţifice a competenţelor, a abilităţilor de comunicare şi a cunoaşterii 

a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională; 
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 Dezvoltarea continuă a resursei umane existente prin stimularea performanţei şi a 

prestigiului profesional precum și prin participarea la cursuri de specializare și 

perfecționare; 

Responsabili: Decan, Prodecan Didactic,  

Directori de Departamente, 

Termen: Permanent 

4. Imbunătăţirea continuă a conţinutului procesului didactic prin analiza şi 

compatibilizarea Planurilor de învăţământ şi a Fişelor disciplinelor în conformitate cu 

tendinţele naţionale şi europene, în vederea asigurării unor competenţe corelate cu 

cerinţele pieţei.   

 Analiza şi compatibilizarea planurilor de învăţământ de la fiecare program de 

studiu cu planurile de învăţământ a cel puţin 3 universităţi de profil (una din țară 

și două din străinătate), cu performanţă recunoscută internaţional în domeniul 

programului de studiu analizat, activitate din cadrul Evaluării interne anuale a 

Programelor de Studii (Cf.RC 42, Art.6, Pct.2); 

 Analiza şi compatibilizarea planurilor de învăţământ de la fiecare program de 

studiu cu noile standarde aprobate de ARACIS; 

 Identificarea, la nivel european, a unui program de studii, nivel licență, din 

Domeniul IPA, din aria unor profesii si competențe noi, cu mare impact socio-

economic, în special din Universitățile noastre partenere și evaluarea posibilității 

implementării în Facultatea STA atât în limba română cât și în limba engleză;  

 

Responsabili: ProdecanDidactic,  

Directori de Departamente, 

Responsabili Programe de studii, 

Termen: Decembrie  2018 

 

5. Reorganizarea Departamentelor Facultății în vederea dezvoltării sustenabile 

 Evaluarea normării activității didactice a personalului, cu referire la ponderea 

acesteia la diferitele programe de studii; 

 Stabilirea și monitorizarea, de către fiecare Departament, a proiecției de 

dezvoltare a resursei umane, referitor la promovari si angajări, pe baze sustenabile 

financiar, prin corelarea cu veniturile conform cifrei de școlarizare aprobată anual 

și cu alte venituri extra-bugetare; 
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 Evaluarea ponderii normelor cadrelor didactice de la alte facultăți ale USAMV 

Cluj-Napoca care susțin activități didactice și au norma întreagă/parțială acoperită 

cu ore de la Facultatea STA. 

 Organizarea disciplinelor care au obiective didactice înrudite (ex. animale sau 

vegetale sau care utilizează spații/echipamente/aparatura/ comune - în zona de 

lucrări practice) în Grupe de discipline coordonate de către un Șef de disciplină;   

Responsabili: Decan, Prodecani,  

Directori de Departamente, 

Termen: Iulie 2018 

 

II. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE  

ÎN DOMENIUL CERCETARII 

   

1. Creşterea calităţii ştiinţifice, stimularea performanţei, a prestigiului personal şi 

instituţional  

 Stimularea valorificării rezultelor cercetării prin creşterea numărului publicaţiilor 

ISI şi BDI prin premierea rezultatelor;  

 Susţinerea participării la conferinţe naţionale şi internaţionale de prestigiu;  

 Abilitarea a cel putin doua cadre didactice  pentru conducere de doctorat 

 Promovarea cercetatorilor cu experienta in comisii nationale si internationale  

 Mentoratul doctoranzilor, de către cadre didactice tinere sau post-doctoranzi, în 

scrierea de lucrări ştiinţifice în vederea publicării lor în reviste cotate ISI; 

 Continuarea doctoratelor în cotutelă cu universităţi şi institute de cercetare din ţară 

şi străinătate; 

 Implicarea şi responsabilizarea studenţilor pentru activitatea de cercetare prin 

participarea lor alături de doctoranzi la activităţi în cadrul cercurilor studenţeşti, la 

sesiuni ştiinţifice şi concursuri naţionale şi internaţionale, proiecte naţionale şi 

internaţionale.   

Responsabili: Prodecan cercetare,  

Directori departamente,  

Termen: Permanent 
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2. Valorificarea infrastructurii de cercetare  

 Inventarierea şi evaluarea echipamentelor şi aparatelor de laborator în vederea 

valorificării acestora prin proiecte de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă 

şi servicii analitice; 

 Coagularea/dezvoltarea de colaborări cu centre de cercetare din universităţi 

partenere din ţară sau străinătate în vederea constituirii de parteneriate pentru 

proiecte viitoare; 

 Instruirea personalului didactic şi auxiliar, precum şi a doctoranzilor, în vederea 

exploatării cât mai eficiente a echipamentelor şi aparaturii din cadrul 

laboratoarelor/centrelor de cercetare; 

 Intocmirea unor propuneri proiecte de cercetare susţinute prin finanţare  internă 

(universitate / facultate) 

Responsabili: Decan, Prodecan cercetare,  

Director Platforma de Tehnologii si Biotehnologii Alimentare,  

Șefi de Laboratoare de Cercetare 

Termen: Permanent 

 

3. Managementul activităţii de CDI  

 Stimularea participării cu propuneri de proiecte naţionale şi internaţionale, prin 

organizarea de grupuri de lucru inter- şi trans-disciplinare cu colegi din celelalte 

facultăţi ale USAMV; 

 Integrarea cercetării fundamentale în cercetarea aplicativă şi realizarea 

transferului tehnologic prin constituirea unor grupuri de cercetare (în care să fie 

implicaţi şi doctoranzi, masteranzi şi studenţi) care să abordeze teme 

interdisciplinare; 

 Inițierea de contracte în dublu-parteneriat cu  IMM-uri, pentru derularea 

cercetărilor doctorale aplicative. 

 Responsabili: Decan, Prodecan cercetare,  

Directori de Departamente, 

Termen: Permanent 
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4. Informare, comunicare, diseminare şi valorificare 

 Organizarea Simpozionului USAMV, secţiunea Food Science and Technology; 

 Menţinerea indexarea seriei Food Science and Technology a revistei Bulletin of 

UASVM în Thomson Journal Master List; 

 Stimularea publicării de cărţi ştiinţifice la edituri naţionale şi internaţionale;  

 Susţinerea activităţii de brevetare; 

 Promovarea cercetării la nivel didactic prin integrarea rezultatelor cercetărilor în 

cursurile predate. 

Responsabili: Decan, Prodecani,  

Directori de Departamente, 

Termen: Permanent 

 

5. Relaţii internaţionale: stimularea de proiecte de cercetare pe termen lung, naţionale 

şi internaţionale  

 Creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice implicaţi în mobilităţi 

internaţionale;  

 Dezvoltarea relaţiilor cu alte facultăţi din cadrul european şi extra-european prin 

creşterea numărului de contracte bilaterale şi depunerea a minim 1 proiect 

Erasmus (+) în competiţiile 2018; 

 Consolidarea/dezvoltarea de parteneriate/proiecte de cercetare cu cercet tori din 

Diaspora 

 Susţinerea doctoranzilor şi post-doctoranzilor în aplicarea pentru granturi pentru 

efectuarea de stagii de cercetare în universităţi şi institute de cercetare din 

străinătate.  

Responsabili: Decan, Prodecan cercetare,  

Responsabil Erasmus 

Termen: Permanent  

 

6. Consolidarea relaţiei cu mediul de afaceri 

 Abordare antreprenorială în valorificarea „know-how-ului” prin contracte de 

prestări servicii pentru analize de laborator, planuri de management al calitaţii şi 

siguranţei alimentelor; 
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 Organizarea ”Festivalului Alimentului” cu invitaţi din mediul economic; 

 Realizarea de parteneriate CDI şi transfer tehnologic cu mediul privat.  

Responsabili: Decan, Prodecani,  

Directori de Departamente, 

Termen: Permanent 

 

III. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI SPECIFICE ÎN DOMENIUL 

PARTENERIATULUI CU STUDENŢII 

 

1. Consolidarea strategiei de marketing universitar pentru creşterea vizibilităţii şi 

atragerea de studenţi la programele de studii de licenţă şi master ale domeniului IPA.  

 Pătrunderea pe segmente noi de învăţământ preuniversitar prin organizarea de 

evenimente comune; 

 Pătrunderea pe canale noi de promovare și atragerea unui număr cât mai mare de 

elevi performanţi prin activităţi de popularizare a ofertei de studii a Facultăţii de 

Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor;  

 Expansiunea geografică naţională şi internaţională prin media (Facebook, 

Newsletter) și printr-o revistă de informare și popularizare a FSTA; 

 Modernizarea site-ului facultăţii în limba română şi engleză;  

Responsabili: Decan, Prodecani,  

Directori de Departament, 

Secretar admitere, Comisia de admitere   

Termen: ianuarie 2018 - mai 2018 

 

2. Organizarea concursului de admitere 2018 la studii universitare de licență și masterat 

pe domeniul de studii Ingineria Produselor Alimentare. 

 Locurile ofertate pentru concursul de admitere, conform capacităţii de şcolarizare 

aprobată de ARACIS, pe fiecare program de studiu şi ciclu de învăţământ: 

Facultatea 

Ciclul de 

învaţământ/ 

Domeniul 

Program de studiu 
Durata 

(ani) 

Capacitatea 

anuala de 

şcolarizare 

(aprobată 

ARACIS) 

Facultatea de 

Stiinţa şi 

Tehnologia 

Alimentelor 

Licenţă/zi/ 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare  

Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 
4 100 

Controlul şi expertiza 

produselor alimentare 
4 90 
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Ingineria produselor 

alimentare 
4 90 

Licenţă/ID/ 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare  

Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 
4 50 

 

 

 

 

Master/zi/ 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare  

Managementul calităţii 

alimentelor (Food quality 

management) 

2 50 

Sisteme de procesare şi 

controlul calităţii 

alimentelor 

2 50 

Siguranţa alimentară şi 

protecţia consumatorului 
2 50 

Gastronomie, Nutriție și 

Dietetică Alimentară 
2 50 

Gastronomy Nutrition and 

Dietetics (EN) 
2 50 

 

Responsabili:  Decan, Prodecani,  

Director Departament,  

Comisia de admitere 

Termen: iulie – septembrie 2018 

 

3. Consolidarea parteneriatului student – cadru didactic în activităţile didactice, de 

cercetare şi administrative: 

 Implicarea mai activă a studenţilor în diverse acţiuni de voluntariat (cu ocazia 

admiterii, a Festivalului Alimentului, a Simpozionului USAMVCN, a Zilei 

Mondiale a Alimentației) şi gestionarea unei baze de date a voluntarilor facultăţii; 

 Sprijinirea activităților organizației ASTA și a altor organizații studențești din 

Facultate, pentru realizarea obiectivelor propuse (acțiuni caritabile, spectacole, 

Balul bobocilor, etc);   

 Organizarea de workshopuri, conferinţe pe teme specifice cu invitaţi din mediul 

economic, evidențiindu-se avantajele de tipul „win-win”,  conferinţe de caracterul 

biunivoc al relaţiilor: Universitate – Mediu economic; Student – Mediu Economic;  

 Optimizarea numărului de studenţi/ grupă la disciplinele tehnologice și în 

laboratoarele analitice în scopul creşterii calităţii învăţământului; 

 Elaborarea unui regulament privind iniţierea unor „Programe de stimulare a 

studenților performanți” (Cf. ARACIS, Standarde Specifice.., CEPSI 
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2,Cap.3,pct.5) cu posibilitatea efectuării Practicii anuale în cadrul unor 

Laboratoare de Cercetare din țară și străinătate; 

 Asigurarea participării studenților la concursurile organizate în cadrul 

Universităților partenere din consorțiu (Agronomiada, Ecotrophelia, etc ); 

 Asigurarea de către cadrele didactice a asistenței și suportului necesar în realizarea 

de activităţi studențești cu impact: simpozionul studenţesc, mese rotunde, 

workshop-uri, expoziţii cu produsele studenţilor; 

 Selectarea și sprijinirea studenților cu rezultate de excepție în vederea obținerii 

unor burse de studii sau mobilități, în străinătate, finanțate din programe europene 

(ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, etc.); 

 Atragerea studenților și masteranzilor în procesul de cercetare științifică și 

diversificarea ofertei de cercuri științifice studenţești; 

 Organizarea și susținerea unor acțiuni interactive cu participarea unor angajatori, 

personal angajat în “Public Relations” (PR), consilieri pe probleme psihologice;   

 Conștientizarea și motivarea studenților de a participa la evaluarea activității 

cadrelor didactice și a calității actului didactic în vederea îmbunătățirii continue a 

acestuia;  

 Sprijinirea programului „Alumni” în vederea organizării unei baze de date și 

participarea absolvenților de succes, din diverse domenii de activitate (economic, 

învățământ, cercetare), la acțiuni de popularizare a facultății, dezbateri cu viitorii 

absolvenți etc.  

Responsabili: Decan, Prodecan studenţi,  

Directori de Departament, 

Îndrumători de an,   

Termen: permanent 

 

4. Accentuarea importanței activităților de practică productivă și crearea unor 

condiţii corespunzătoare de efectuare a acesteia:  

 Asigurarea derulării unei practici eficiente în Stațiile Pilot prin implicarea 

studenților în obținerea unor produse inovative și realizarea transferului de 

cunoaștere la nivel antreprenorial, prin continuarea activității de  Practică 



______________________________________________________________________________________ 
PLAN OPERAȚIONAL- 2018- FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR/10 

 

productivă în Stațiile Pilot atât pentru anii II (sem. 2) cât și pentru anii 3 (sem. 1), 

precum și realizarea unui mentorat de către studenții din anii terminali, în vederea 

creșterii implicării studenților în activitățile de microproducție (organizare, 

producție și marketing); 

 Dezvoltarea activităţilor practice, precum şi evaluarea gradului de satisfacţie al 

studenţilor faţă de instruirea practică şi analiza chestionarelor de feed-back 

aplicate în vederea îmbunătăţirii activităţii de practică; 

 Facilitarea organizării de târguri de practică cu partenerii economici în vederea  

prezentării ofertelor de practică, încheierea de convenţii de practică și dezvoltarea 

unor stagii de internship, menținerea activă a unei rețele de colaboratori ai 

Facultății STA: Agenți economici, Unități ale administrației locale, Clustere din 

domeniu, Unități de învățământ preuniversitar și universitar din țată și străinătate;  

Responsabili: Decan, Prodecan studenţi,  

Directori de Departamente, Îndrumători de an,   

Termen: permanent 

 

5. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi sociale ale studenţilor 

 Asigurarea corectitudinii și transparenței în rezolvarea problemelor sociale 

(cazare, acordarea burselor, repartizarea taberelor) prin implicarea activă a 

studenţilor; 

 Acordarea celor patru categorii de burse: de performanţă, de merit I, II şi sociale  

în conformitate cu prevederile legale (RU 43); 

 Asigurarea transparenței în rezolvarea tuturor problemelor care-i privesc pe 

studenţi, indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează; 

 Desemnarea decanilor de an din cadrul programelor de licenţă însărcinat să 

asigure permanent legătura cu studenţii şi să monitorizeze prezenţa la activităţiile 

didactice şi rezultatele de la examene/ evaluări;  

 Asigurarea unui dialog permanent cu studenții și reprezentanții lor prin realizarea 

unor întâlniri periodice ale prodecanului cu probleme studențești cu şefii de an și 

îndrumătorii de an, în vederea colectării problemelor, ideilor de îmbunătăţire şi de 

aplicare a acestora;  

Responsabili: Decan, Prodecan studenti,  

Directori de Departamente, Îndrumători de an,   
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Termen: permanent 

 

6. Obiective privind baza materială: 

 In vederea realizării obiectivelor didactice și de cercetare se vor continua 

activitățile privind Inovarea de produse și transferul tehnologic în cadrul Stațiilor 

Pilot existente definite ca o Platformă de Inovare și Transfer  tehnologic cu 

denumirea: PLATFORMA DE TEHNOLOGII ȘI BIOTEHNOLOGII 

ALIMENTARE (PLATFORM  FOR FOOD TECHNOLOGY AND 

BIOTECHNOLOGY – FoodBioTech). 

 Se vor demara Studii privind fezabilitatea înființării a încă două stații pilot: 

 Stația Pilot de Tehnologia obținerii de Extracte vegetale si Aditivi 

alimentari naturali, cu următoarele compartimente: 

i. Compartimentul de Obținere a sucurilor naturale; 

ii. Compartiment de Extracte naturale și Uleiuri volatile; 

 Stația Pilot de Biotehnologii alimentare, cu următoarele 

compartimente: 

iii. Compartimentul de Extracte enzimatice; 

iv. Compartimentul de procese biofermentative;  

v. Compartimentul de Oțeturi condimentare; 

 Alocarea/ amenajarea de spaţii pentru Laboratoarele care nu au un spaţiu adecvat 

în vederea asigurării cadrului optim instituţional (Laboratoarele de Chimie Fizica 

și coloidală, Gastronomie și tehnică culinară, Alimente funcționale, Tehnologia 

conservelor, Valorificarea subproduselor, Stația Pilot de Tehnologia obținerii de 

Extracte vegetale si Aditivi alimentari naturali și Stația Pilot de Biotehnologii 

alimentare); 

 Stabilirea destinaţiei specifice pentru fiecare spaţiu existent – stabilirea unui plan 

de dotare (împreună cu responsabilul de laborator) pentru dotarea cu echipamente 

moderne în vederea desfăşurării procesului de învăţământ în condiţii optime; 

 Crearea condiţiilor optime de igienă şi confort în toate spaţiile Facultăţii, pentru 

buna desfăşurare a activităţilor didactice și de cercetare (schimbare geamuri, 

montare instalaţii de aer condiţionat, reabilitarea reţelei elecrice şi de apă curentă 

în clădirea ICAR); 
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 Optimizarea utilizării resurselor prin realizarea Gestiunii la nivel de departament 

şi a Inventarului la nivel de laboratoare; 

 Realizarea unui plan de întreţinere, reparaţii şi dezvoltare; 

 Reabilitarea clădirii vechi și a structurii de rezistenţă a clădirii noi (Calea Florești 

64);  

 Completarea achiziției de echipamente în vederea finalizării dotărilor în stațiile 

pilot de microproducţie, conform Planului de dotare pe termen mediu și lung a 

acestora; 

 Toate obiectivele de investiţii se vor realiza în funcţie de sustenabilitatea 

financiară a Facultăţii STA în anul 2018. 

Responsabili:  Decan, Prodecani,  

Directori Departamente, 

Administrator facultate 

Termen: Permanent 
 


