
Hotărîrea Senatului U.T.M.
din 03.05.2011

Cu privire la extinderea activităţilor de formare continuă

În baza informaţiei prezentate de prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr. şi examinării acestea Senatul a
constatat următoarele:

· Începând cu 01.01.2011 a fost sistată finanţarea din bugetul de stat a formării continue a CD din instituţiile
bugetare şi salarizarea personalului administrativ al Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM.
Toate activităţile de FC, inclusiv din ŞP şi colegii se efectuează în exclusivitate din taxele de instruire a
beneficiarilor cursurilor de FC, preponderent din taxele achitate de cursanţi. Formarea contingentului de
cursanţi este determinantă de calitatea cursurilor apreciată de către cursanţi;

· În activităţile Centrului FC, inclusiv a Departamentului FC a CD o atenţie deosebită se acordă asigurării
calităţii instruirii, diversificării programelor de FC, participării în diverse proiecte, inclusiv în proiectul
CONSEPT finanţat de Fundaţia Internaţională LED, modalităţilor de organizare, utilizării tehnologiilor
moderne didactice specifice instruirii adulţilor. În a.u. 2010/2011 la Dep. FC/CD au fost perfecţionate 735
pers.  Cu  suportul  Fundaţiei  LED  au  fost  deschise  două săli  specializate  pentru  FC  a  CD  dotate  cu
calculatoare, echipament modern şi literatură didactico-metodică în sumă de cca 380 mii lei;

· Ca rezultat a realizării deciziilor Senatului în a.u. 2010/2011 facultăţile au acordat o mai mare atenţie
activităţilor de FC. Catedrele au propus 83 de denumiri a unor potenţiale cursuri de FC, pentru care au fost
elaborate 59 programe, din care actualmente sunt de facto realizate doar 21 programe/cursuri de FC. În
total în a.u 2010/2011 au fost perfecţionate 2040 pers.;

· Rezultate foarte bune în organizarea cursurilor de FC au fost obţinute la FUA/Catedra ACGV (şef catedră
conf.  univ.  dr.  C.  Ţuleanu).  Concomitent  cu  6  programe  de  recalificare  profesională şi  calificare
suplimentară în baza studiilor superioare care sunt în permanentă derulare, doar în perioada ianuarie –
februarie 2011 au fost lansate 14 noi cursuri de FC de scurtă durată pentru diverse categorii de specialişti:
proiectanţi, constructori, experţi, personal responsabil pentru exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de gaze.

· Sunt permanent solicitate cursurile de instruire a conducătorilor auto la FIMM (catedra IMT, şef catedră
conf.  univ.  dr.  V.  Ceban).  Au  fost  organizate  noi  cursuri  de  FC  la  facultatea  FIEB:  catedra  EMC  (şef
catedră conf. univ. dr. Gr. Vascan), catedra EMI (şef catedră conf. univ. dr. V. Mămăligă);

· În cadrul proiectului Tempus 144544-Tempus 1-2008-1-FR JPAES „Dezvoltarea parteneriatului
universitar cu întreprinderile” la FTMIA au fost elaborate 5 programe de FC în domeniul tehnologiilor
alimentare  (şef  catedră TC  conf.  univ.  dr.  A.  Macari,  şef  catedră TOAP  prof.  univ.  O.  Deseatnicov),  2
programe de FC în domeniul enologiei (şef catedră prof. univ. A. Bălănuţă)

· La catedra Informatică Aplicată/FCIM a fost elaborat planul de învăţământ şi programele studiilor de
recalificare la specialitatea „Management informaţional” pentru persoanele cu studii superioare şi stagiu de
activitate managerială în domeniul de recalificare;

· În baza Contractului de parteneriat al UTM cu Asociaţia „Moldova Apă - Canal” întreprinderea „WILO
România” S.R.L. au fost efectuate lucrări de reparaţie şi dotare cu echipament a laboratoarelor şi spaţiilor
expoziţionale ale Catedrei Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor  în sumă de 60 mii Euro.
Ca rezultat au fost create premisele lansării la FUA a activităţilor Institutului de Formare Continuă în
domeniul Alimentării cu Apă şi Canalizări – subdiviziune a Centrului Universitar de Formare Continuă al
UTM;

· În conformitate cu Hotărârea Senatului din 23.03.2010 în a.u. 2010/2011 majoritatea catedrelor au inclus în
planurile de lucru a catedrelor activităţile de formare continuă, inclusiv stagii la întreprinderi în deosebi a
tinerelor CD. Toate catedrele participă activ în FC a CD din ŞP şi colegii. În acelaşi timp la facultăţile FE,
FIU, FCGC, FCIM în a.u. 2010/2011 nu au fost realizate cursuri de FC a specialiştilor din domeniile
respective ale economiei.

· Nu este realizat potenţialul facultăţilor în FC a personalului întreprinderilor. Deşi FIU participă activ în
perfecţionarea şi formare formatorilor din rândul CD din ŞP, colegii până în prezent la Facultate nu au fost
organizate cursuri de FC a specialiştilor din industria uşoară (Hotărârea Senatului din 23.03.2010). Nu au
fost elaborate noi programe de FC în baza studiilor superioare de recalificare în domenii în care UTM
practic nu are concurenţi: reabilitarea termică a clădirilor, mentenanţa clădirilor, evaluarea şi
managementul imobilului, geodezie şi cadastru etc. Nu este utilizat potenţialul altor facultăţi în domeniul
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FC (FIMCM şi FE, de exemplu în domeniul resurselor regenerabile de energie, FCIM - tehnologiilor
informaţionale).

Ţinând cont de importanţa dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile inclusiv prin intermediul
activităţilor de formare continuă şi extinderii acestor activităţi Senatul UTM

HOTĂRĂŞTE:

1. Decanii facultăţilor FE, FCIM, FIMCM, FIU, FCGC vor examina la şedinţele Consiliilor Facultăţilor
măsurile de extindere a activităţilor de FC a specialiştilor, inclusiv a absolvenţilor UTM - actuali manageri
şi specialişti din domeniile respective ca una din de dezvoltare a parteneriatului cu mediul economic, de
autoperfecţionare a CD, diversificare a surselor de finanţare a facultăţilor (decanii facultăţilor, mai - iunie
2011);

2. Responsabiltatea extinderii activităţilor de FC la catedre le revine în primul rând şefilor de catedre de
profil. În studierea necesităţilor de FC la întreprinderi, elaborarea programelor de FC urmează fi antrenate
CD cu experienţă care cunosc problemele întreprinderilor (şefii de catedre, permanent conform
obligaţiunilor funcţionale);

3. Unul din criteriile de alegere/realegere a cadrelor didactice în conformitate Legea Învăţământului/Codul
Educaţiei, Regulamentul cu privile la organizarea formării continue, aprobat prin Hotărârea Guverniului
Republicii Moldova nr. 1224 din 09.11.2004 este stabilită formarea obligatorie psihopedagogică;

4. Depatamentul FC CD va organiza începând cu a.u. 2011/2012 cursuri de formare psihopedagogică a CD în
conformitate cu şi Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 199 din 04.2011 în volum de 30 credite (şef Dep. FC
CD, M. Vasiuliev conf.univ.dr., începând cu 09.2011);

5. Unul din criteriile de apreciere a parteneriatului catedrelor de profil cu întreprinderile este participarea în
FC a cadrelor din domeniul corespunzător profilului catedrei (şefii de catedre, permanent conform
obligaţiunilor funcţionale);

6. Personalul Centrului Universitar de Formare Continuă va participa activ în toate activităţile organizatorice
prin: asistenţă consultativă şi suport metodologic în studierea necesităţilor de FC, elaborarea, coordonarea
şi aprobarea planurilor de învăţământ şi programelor cursurilor de FC şi studiilor de calificare suplimentără
şi recalificare profesională în baza studiilor superioare, promovarea publicităţii cursurilor de FC în mass-
media, web-site ul UTM (resp. prorector pentru FC, permanent conform obligaţiunilor funcţionale);

7. CFC va organiza seminare gratuite pentru şefii Serviciilor resurse umane cu tematica “Dezvoltarea
resurselor umane şi formarea continuă a salariaţilor conform legislaţiei Republicii Moldova şi actelor
normative ale UE” ( prorectorpentru FC, septembrie 2011);

8. Facultatea UA va specifica de comun cu domeniile de formare continuă va elabora şi prezenta spre
examinare şi aprobare la sedinţa Senaului UTM din 31.05.2011 proiectul Regulamentului de fuincţionare
în cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă al Institutului de Formare Continuă a specialiştilor din
domeniul alimentării cu apă şi canalizării (decanul FUA S. Calos, conf.univ.dr.);

9. Responsabil de realizarea prezentei Hotărâri este dl prorector V.Amariei, conf.univ.dr.

Preşedinte al Senatului U.T.M.,
acad. A.Ş.R.M. prof. univ. I. Bostan

Secretar ştiinţific al Senatului,
prof. univ. dr. I. Sobor


