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Hotărârea  Senatului UTM 

din 28.01. 2014 
 

"Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ si programelor 
 de formare continua a personalului din infrastructura calităţii" 
 
În baza informaţiei prezentate de prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr. privind formarea continuă a 
personalului din infrastructura calităţii Senatul menţionează:  
•  În baza Regulamentului de funcţionare a Centrului Universitar „Metronom” (Centrului Universitar 
Metodico-Didactic, Inovaţii şi Transfer Tehnologic în Metrologie, standartizare şi Asigurarea Calităţii) au 
fost elaborate şi examinate la şedinţa Catedrei  „Electromecanică şi Metrologie” din 28.10.2013 planurile 
de învăţământ şi programele pentru formarea continuă a personalului din infrastructura calităţii; 
•  Cursurile de formare continuă în baza programelor elaborate de Centrul Universitar „Metronom” 
(director dl A. Tarlajanu, conf. univ. dr.) sunt destinate unui spectru larg de specialişti care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul calităţii; 
•   Planul de învăţământ include 8 module de formare continuă: “Auditori in certificarea sistemelor de 
management”, “Experti in domeniul metrologiei”, “Experti ?n domerniul certificarii conformitatii 
produselor/serviciilor”, “Eexperti in domeniul standartizarii”, “Verificatori metrologi ?n domeniul 
electricitate, frecventa si timp”, “Verfificatori metrology ?n domeniul fizico-chimie”, „Auditori”. 
•   Fiecare modul de formare continuă cu durata totală de 184 ore include 3 cicluri de formare cu durata 
respectiv de 120, 40 şi 24 ore.  Modulele de formare continuă  Ponderea  prelegerilor şi lucrărilor 
practice la ciclurile de formare constituie respectiv 60-80 %  şi 20-40 % faţă de  durata de formare. 
 
Ţinând cont de actualitatea formării continue a  personalului din infrastructura calităţii şi în acelaşi timp 
de potenţialul Facultăţii de Energetică şi a Centrului Universitar „Metronom” în domeniul formării 
continue 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
 
1. A aproba planurile de învăţământ şi programele de formare continuă a personalului din infrastructura 
calităţii: 
• Auditori in certificarea sistemelor de management; 
• Experti in domeniul metrologiei; 
• Experti in domerniul certificarii conformitatii produselor/serviciilor; 
• Eexperti in domeniul standartizarii;  
• Verificatori metrologi in domeniul electricitate, frecventa si timp; 
• Verficatori metrologiin domeniul fizico-chimie. 
2 A coordona cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi structurile/departamentele specializate 
problemele organizatorice privind formarea continuă a personalului din infrastructura calităţii; 
3 În activităţile de formare continuă vor fi implicate cadrele didactice ale Facultăţii de Energetică şi 
Centrului Universitar „Metronom”. 
4  Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul pentru formare continuă V. Amariei, 
conf. univ. dr. 

    
 
    Preşedintele Senatului UTM  
       Ion Bostan, Acad. AŞM 
 
       Secretarul Senatului UTM  
       Ion Sobor, prof. univ., dr.         
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