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Hotărârea Senatului UTM 

din 28.08. 2014 
 

Totalurile  activităţii de pregătire a corpurilor  
de studii şi căminelor studenţeşti pentru exploatare 
în perioada rece a anului 2014-2015. 
 
În baza raportului prezentat de Prorectorul SAG dl Pavel Spînu privind activitatea administraţiei UTM 
referitor la rezultatele activităţii de pregătire a corpurilor de studii şi căminelor studenţeşti pentru noul an 
de studii şi exploatarea în perioada rece a anuluiuniversitar 2014/2015  cît şi discuţiile  desfăşurate 
asupra  subiectului examinat, Senatul constată că pe parcursul  anului calendaristic 2014 în corpurile de 
studii şi căminele studenţeşti  a universităţii s-a realizat un volum mare de lucrări  de reparaţie şi 
pregătire a edificiilor universităţii  către noul an de studii şi exploatare în perioada rece  de toamnă-iarnă. 
Corp de studii nr.1: 
-Reparaţia faţadei cu schimbarea sistemei de evacuarea a apei de pe acoperiş . 
-reparaţia birourilor şi auditoriilor 1-106, 1-107, 1-108, 1-109, 1-110, 1-112, 1-319, 1-320,  
 1-322, 1-324, 1-325, 1-326, 1-327, 1-328 – 420m2. 
-schimbarea  a 69 ferestre din profil PVC cu geam termopan şi schimbarea  a 14 uşi  
 din lemn. 
Corp de studii nr.2: 
-reparaţia coridorului etajului I şi  a auditoriei 2-127- 103 m2; 
-schimbarea ferestrelor din lemn masiv în aud.2-325, 2-327, 2-329, 2-134 – 9 buc. 
-se desfăşură lucrări de reparaţie la  acoperiş lit.B. 
 Corp de studii nr.3: 
-reparaţia holului etajului I – 225 m2. 
-reparaţia auditoriilor 3-316, 3-422, 3-613.  
Corp de studii nr.5: 
-reparaţia capitală a laboratoarelor  catedrei de enologie cu nr.5-014, 5-013, 5-08, 5-012,  
 5-015, 5-09, 5-119, 5-108, 5-108A, 5-110, 5-12, 5-115, 5-14 cu schimbarea  reţelelor 
 inginereşti; schimbarea uşilor, ferestrelor, pardoselelor – 216 m2. 
-reparaţia auditoriilor 5-512, 5-513, 5-121 şi a birourilor 5-120, 5-113, 5-118.  
-reparaţia capitală a coridorului etajului I şi a coridorului din demisol. 
Corp de studii nr.6: 
-reparaţia  laboratoarelor 6-01, 6-416, 6-412, 6-414 – 246 m2. 
-reparaţia coridorului din subsol. 
-reparaţia acoperişului – 820 m2. 
-lucrări de reabilitare termică a faţadei cu schimbarea totală a ferestrelor  din PVC cu geam termopan. 
Fondului de Eficienţă Energetică  achită 3 mln lei, UTM – 1624,15 mln lei. 
Corp de studii nr.9: 
-reparaţii curente în hol şi aulele 9-116, 9-324, 9-337. 
-reparaţia încăperilor centrului de audit energetic a cat.ACGV – 59 m2. 
-a avut loc tenderul pentru reparaţia acoperişului -714m2. Lucrările vor fi efectuate   în luna septembrie 
a.c. 
Corp de studii nr.10: 
- Reparaţia aulelor 10-328, 10-332, 10-411 – 118m2 
- Reparaţia încăperilor din bufet – 106 m2. 
- Reparaţii curente în aulele 10-112, 10- 113, 10-211, 10-213, 10-214, 10-312, 10-313. 
-Reparaţia capitală a sistemului de încălzire cu schimbarea caloriferilor în auditorii şi birouri (aripa de 
Nord). 
Corpul de studii nr.11: 
 - reparaţii curente a holului etajului I, auditoriilor E-11, E-12, E-21, E-22 şi casa scării.  
 - Complexul Sportiv al Tineretului din str. Studenţilor, 2/2: 
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- lucrări de reconstrucţie a blocului administrativ etajul II: reparaţia capitală a duşurilor, vestiarelor, 
încăperilor pentru punctul medical, antrenori cu toată infrastructura inginerească – 300m2. 
- Lucrări de confecţionare a grilajelor şi acoperirea rigolelor de drenaj pentru terenul de fotbal cu iarbă 
naturală – 370 m.l. 
Cămine studenţeşti:  
În toate căminele au fost efectuate lucrări de reparaţii curente a acoperişurilor, duşurilor, blocurilor 
sanitare, bucătăriilor şi coridoarelor. 
Căminul nr.8 au fost reparate capital blocurile sanitare şi bucătăriile de la etajul II şi III,  
Căminul nr.9 – au fost efectuate reparaţii capitale a blocurilor sanitare şi bucătăriilor de la etajul I. 
Căminul nr.11 – reparaţia capitală a duşurilor şi bucătăriilor la etajele II,III. 
Căminul nr.12 – reparaţia capitală a spălătorie cu amenajarea maşinilor de spălat automat la etajul I, 
schimbarea ferestrelor – 10 buc.; schimbarea uşilor – 20 buc. 
Căminul nr.13 – reparaţia capitală a intrării în cămin cu amenajarea unei clase de studii, încăperi pentru 
arhiva universităţii şi organizarea intrării separate în preventoriul, conform cerinţelor Centrului de 
medicină Preventivă.  
În vederea pregătirii către sezonul rece 2014-2015 la toate edificiile UTM au fost făcute lucrări de 
profilaxie, spălare şi încercare la presiune  hidraulică  a sistemelor de alimentare cu agent termic în 
mărime de 90 %. 
 
       În baza celor expuse Senatul 
 

Hotărăşte: 
 
1.A considera activitatea administraţiei universităţii  întreprinsă la pregătirea  corpurilor de studii şi 
căminelor studenţeşti pentru anul universitar, exploatarea în perioada rece de toamă-iarnă 2013-2014   
ca satisfăcătoare. 
2. Administraţia va aloca surse financiare necesare pentru procurarea contoarelor  de evidenţă a 
agentului termic de tip „Multical”  pentru a fi instalate în corpurile de studii nr.1,2,4,9,10, aula 3/1 şi 
cantina. 
3.  Directorul CITA ”Etalon” V.Gulco  va întreprinde măsuri pentru urgentarea  confecţionării uşilor şi 
ferestrelor cu geam termopan  şi montarea lor la obiectivele universităţii   conform comenzilor înaintate 
de facultăţi. 
 4. Inginerul-şef Averian Tulgara, Directorul Secţiei Servicii Studenţeşti dl Iu. Eftimescu, Şeful Secţiei 
Corpuri de Studii şi Amenajarea Teritoriului – S. Covaci, vor întreprinde măsuri suplimentare îndreptate 
spre asigurarea eficientă a conservării căldurii în corpurile de studii şi căminele studenţeşti  prin 
mobilizarea  la aceste activităţi a studenţilor şi personalului auxiliar al facultăţilor şi subdiviziunilor 
universităţii. 
   5.Şeful Secţiei Exploatarea Reţelelor Electrice şi Utilaj Tehnologic dl M. Josan, Şeful Secţiei Corpuri de 
Studii şi Amenajarea Teritoriului – S. Covaci; Directorul Secţiei Servicii Studenţeşti dl Iu. Eftimescu cu 
inginerii din subordine, administratorii corpurilor de studii şi intendenţii căminelor studenţeşti vor 
întreprinde măsuri de optimizare a cheltuielilor la energia termică, consumul de energie electrică, apă şi 
gaze naturale.  
 6. Prorectorul SAG dl Pavel Spînu în conlucrare cu   şeful cat. Alimentări cu căldură şi  gaze, ventilare dl 
C.Ţuleanu vor continua în continuare elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru reabilitarea 
termică a căminelor studenţeşti nr.2 str.Studenţilor,7/1 şi 10 str.Studenţilor,5 din sec.Rîşcani. 
7. A desemna responsabil pentru executarea prezentei Hotărîri pe prorectorul SAG   P.Spînu. 
8. Controlul executării prezentei Hotărîri se impune Prim-prorectorului UTM, prof.univ.dr.Petru Todos. 

 
Preşedintele Senatului  
Ion Bostan, academician AŞM 
 
  
Secretarul ştiinţific al Senatului  
 Ion Sobor, prof. univ., dr.         
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