
 
HOTĂRÂREA 

Senatului U.T.M. din 28.06.2011 
 
Utilizarea rezultatelor stagiilor cadrelor didactice la 
întreprinderi în asigurarea calităţii procesului de instruire şi 
extinderea relaţiilor de parteneriat cu mediul profesional. 
 
În baza informaţiei prezentate de dnii dr. conf. univ. Cartofeanu V. decan F.I.M.T., dr. conf. univ. Toca A. 
decan F.I.M.C.M. şi dr. conf. Topoteţ V. decan F.CG.C. şi dezbaterilor pe marginea rapoartelor, Senatul 
menţionează: 
• Facultăţile I.M.T., I.M.C.M, şi G.C.C. acordă o atenţie mare relaţiilor cu mediul de 

afaceri în formă de stagii ale cadrelor didactice. Pe parcursul mai multor ani au fost întreprinse 
măsuri de reorientare a acestor relaţii de la exclusiv cu întreprinderile mari istorice cu capital de stat şi 
la întreprinderi noi mici şi mijlocii cu capital privat, inclusiv cu capital străin. 

• Relaţiile de colaborare cu întreprinderile poartă un caracter de interes bilateral. Stagiile cadrelor 
didactice cu experienţă permit să-şi aducă aportul la rezolvarea problemelor din 
întreprinderi şi să aducă această experienţă în aulele studenţeşti. Stagiile cadrelor 
didactice tinere sunt orientate preponderent la acumularea experienţei practice, la cunoaşterea mai 
profundă a problematicii din întreprinderi. Tinerii, fiind apriori orientaţi spre promovarea tehnicii şi 
tehnologiilor moderne, promovarea tehnologiilor informaţionale  îşi aduc şi ei aportul la rezolvarea 
multor probleme practice. 

• Formele de colaborare şi mediul de afaceri prin stagii, subiectele acestor stagii sunt foarte 
diversificate, aşa cum se manifestă prin diversitate şi facultăţile I.M.T., I.M.C.M. şi G.CC., catedrele 
acestor facultăţi şi specialităţile respective la licenţă şi master. 

• Mediul de afaceri este foarte variabil în atitudinea sa faţă de prezenţa „străinilor” şi tot mai frecvent 
condiţionează stagierile şi le restricţionează invocând uneori secrete şi confidenţialitate. În aceste condiţii 
lista întreprinderilor partenere permanent se modifică. 
• Procesul de stagiere şi prezenţa cadrelor didactice de la facultăţile I.M.T., I.M.C.M. şi G.C.C. în 
întreprinderi pe parcursul mai multor ani a fost şi este semnificativ, mai ales a reperezentanţilor catedrelor 
de profil. Aceste relaţii de multe ori s-au soldat şi cu beneficii materiale atât pentru cadrele didactice cât 
şi pentru cadre. 
• Totodată senatul indică la unele lacune: 

Ø Nu toate întreprinderile de valoare sunt antrenate în relaţii de colaborare cu catedrele şi 
facultăţile; 

Ø Colaborarea cu multe întreprinderi se reduce la posibilitatea organizării stagiilor de practică a 
studenţilor; 

Ø Slab sunt reprezentate în procesul de stagiere întreprinderile din România şi alte ţări vecine, nu 
se mai fac stagierile tradiţionale în Universităţile şi întreprinderile din România şi alte ţări; 

Ø Stagierile cadrelor didactice în întreprinderi nu poartă un caracter bine structurat şi planificat, 
evidenţa şi evaluarea nu este strict documentată; 

Pornind de la cele menţionate, Senatul hotărăşte: 
1.   Şefii de catedre vor actualizară anual lista întreprinderilor cu potenţial de stagiere (nivel înalt tehnic şi 
tehnologic  sau  cu  probleme  de  ordin  tehnic  şi  tehnologic)  a  cadrelor  didactice,  o  atenţie  deosebită să se  
acorde întreprinderilor noi mici şi mijlocii, inclusiv cu capital străin; 
2.   CENIOP de comun acord cu şefii de catedre vor întreprinde activităţi de renovare şi semnare a noilor 
contracte de parteneriat cu agenţii economici, în care stagiile cadrelor didactice să fie clar specificate în 
aspectele intereselor ambelor părţi (pe parcursul anului); 
3.   Şefii de catedre să planifice pentru toate cadrele didactice stagii în întreprinderi cu definirea scopurilor 
didactice. Pentru cadrele didactice tinere planificarea stagiilor să se facă în formă de componentă la 
formarea traiectoriei carierei în catedră, ţinându-se cont şi de alte componente (psihopedagogie, pregătirea 
cursurilor, lucru metodic, cercetare ştiinţifică, e.t.c.). Planul stagiilor va fi parte componentă a planului de 
lucru a catedrei. 

 

 



4.   Şefii de catedre să întreprindă măsuri de realizare a proiectelor CEEPUS, care ar deschide posibilităţi de 
stagii în universităţile şi întreprinderile ţărilor UE. 
5.   Administraţia U.T.M. să intervină pe lângă ministerele de resort în scopul revenirii la posibilitatea 
stagiilor în Universităţile şi întreprinderile din România. 
6.   Controlul executării prezentei hotărâri se impune prorectorului pentru Formarea Continuă şi Relaţii 
Internaţionale V. Amariei. 
 
               Preşedintele Senatului U.T.M. 
               Ion Bostan, acad. A.Ş.M. 
 
               Secretarul Senatului U.T.M. 
               Ion Sobor, dr., conf. univ. 


