
PLAN  de lucru al Senatului UTM pe a.u. 2007/2008

Data Ordinea de zi Raportor, comisia

25.09.2007

1. Admiterea'2007: totaluri şi
sarcini de perspectivă

2. Probleme sociale ale tineretului
studios: cazare, alimentare,
agrement şi sport.

I. Bostan, acad. A.Ş.R.M., prof. univ.,
rector U.T.M

Prorector ,conf. univ. dr. D.
Ungureanu, prorector P.Spânu, prof.
univ. P.Rusnac

23.10.2007
1.Totalurile activităţii de studii în
a.u. 2006/2007 şi sarcinile pentru
anul universitar 2007/2008.

P.Todos, prim-prorector,prof. univ.
dr., Comisia Senatului

27.11.2007

1 .Raportul de activitate a decanului
FIU, conf. univ.dr. C.Spânu şi a
decanului FTMIA conf. univ. dr.
Gr.Musteaţă.

2. Cu privire la realizarea planului
de activităţi al U.T.M. privind
prevenirea şi contracararea
corupţiei.

C.Spânu, conf. univ. dr., conf. univ.
dr. Gr. Mustaţă,

Comisia Senatului

 I.Sobor, secretarul ştiinţific al
Senatului

25.12.2007
1. Totalurile activităţii
administraţiei U.T.M. în anul 2007:
rezultate şi sarcini.

I.Bostan, acad. A.Ş.R.M., prof.univ.,
rector U.T.M

22.01.2008

1. Activitatea de cercetare ştiinţifică
la U.T.M. Raport anual.

2.Extinderea activităţilor de
cooperare a U.T.M. la nivel
naţional şi internaţional: instruire,
cercetare- dezvoltare, relaţii cu
agenţi economici şi absolvenţii
U.T.M.

V.Dorogan, prorector ,prof. univ.
dr.hab.

Prorector, conf. univ. dr. V.Amariei,
prorector, prof. univ. dr. hab.
V.Dorogan, Comisia Senatului

26.02.2008

1.Activitatea financiară: totaluri şi
perspective pentru a. 2008

2.Rezultatele activităţii Centrului
didactico-metodic de producţie
(cantina).

3. Infrastructura informatică a
U.T.M.: Situaţia actuală şi
perspective.

S.Gârlea, contabil-şef. Comisia
Senatului

E.Dupouy,conf. univ. dr.(activitatea
metodică şi didactică).

Pocaznoi I., preşedintele comitetului
sindical colaboratori,

V.Toma, şef Centru (activitatea de
producere). Comisia Senatului

V.Perju,prof. univ. dr. hab

25.03.2008 1.Cu privire la rezultatele
implementării SMC în activitatea

Decanii: conf. univ. dr. V.Toporeţ;
prof. univ. dr. I.Stratan, Comisia



facultăţilor FCGC şi FE

2.Cu privire la protecţia muncii
colaboratorilor în blocurile de
studii.

Senatului

E.Olaru- şef catedră PMMA,
I.Pocaznoi, preşedintele CSC

22.04.2008

1. Activitatea moral -educativă şi
patriotică la U.T.M.: sarcini şi
măsuri.Autoadministrarea
studenţească.

2.Asigurarea informaţional-
documentară a procesului
educaţional: forme, tendinţe.

Prorector, conf. univ. dr.
D.Ungureanu, Comisia Senatului

Z.Stratan, directorul BŞT, Comisia
Senatului

27.05.2008

1.Activităţi privind orientarea
profesională şi plasarea în câmpul
muncii a absolvenţilor U.T.M..

2.Despre mersul îndeplinirii
hotărîrilor Senatului a a.u.
2007/2008

Prorector, conf. univ.dr. V.Amariei,

S.Dântu, director centru CENIOP

I.Sobor, Secretarul Ştiinţific al
Senatului, Comisia Senatului

24.06.2008

1.Instruirea la specialităţile noi(
neacreditate): a) ingineria
sistemelor biomedicale;

b) biotehnologii industriale;

c) ingineriaantiincendiară şi
protecţia civilă;

d) tehnologia prelucrării lemnului

Şefii catedrelor de profil, Comisia
Senatului

Planul de lucru a fost examinat şi
adaptat de Senatul U.T.M. la şedinţa

26.06.07, procesul-verbal nr. 10


