
PLAN de lucru al Senatului UTM pe a.u. 2005/2006

Data Ordinea de zi Raportor, informator, comisia
1 2 3

27.09.2005
1. Totalurile admiterii - 2005.
Probleme şi sarcini pentru a.u.

2005/2006.

Rectorul UTM, acad. A.Ş.R.M., prof.
univ.

Bostan I.
2. Pregătirea
corpurilor de

studii şi
căminelor

studenţeşti către
anul nou de

studii.

Prorectorul pentru Serviciul
Administrativ şi Construcţii Capitale

Spînu P.
Preşedintele comitetului sindical-

studenţi Alexei A.

25.10.2005
1. Totalurile activităţii de studii în a.

2005/2006 şi sarcini pentru anul
universitar curent.

Prim-prorectorul UTM, prof. univ., dr.
Todos P.

2. Starea actuală
şi activităţile
desfăşurate

pentru
completarea

statelor cu cadre
didactice cu

grade ştiinţifice
la facultăţile

FCGC şi FRT.

Decanii: conf. univ., dr
Balmuş I. şi Andronic S.

Şef Serviciu de personal conf.
univ., dr. Izman M.

22.11.2005 1. Cu privire la starea securităţii
muncii la UTM.

Şef de catedră, conf. univ., dr.
Olaru E.

2. Cu privire la
formarea

continuă a
personalului din

economia
naţională la

FCGC şi FUA.

Comisia Senatului
Decanul, conf. univ., dr.

Toporeţ V.
Conf. univ., dr. Grozavu N.

20.12.2005
1. Totalurile activităţii administraţiei

UTM în anul 2005: rezultate şi
sarcini.

Rectorul UTM, acad. A.Ş.R.M., prof.
univ.

Bostan I.
2. Organizare şi

rezultatele
instruirii în baza

studiilor
superioare

universitare
pentru obţinerea

specialităţii a
doua.

Prorector, dr., conf. univ.
Andros T.

24.01.2006 1. Totalurile activităţii de cercetare
ştiinţifică în a. 2005 şi sarcinile

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



pentru a. 2006.
2. Cu privire la

conceptul
conţinutului
planurilor de
învăţământ

pentru ciclul II
universitar.

Prim-prorector, prof. univ., dr. Todos
P.

21.02.2006
1. Despre activitatea economico-

financiară în a. 2005 şi perspectivele
pentru a. 2006.

Şefa direcţiei Finanţe şi evidenţă
contabilă Gîrlea S.

2. Aprobarea
bugetului de
venituri şi

cheltuieli pentru
a. 2006.

Serviciul de planificare, şeful
departamentului de gestionare,

economie şi finanţe, dl
Moţpan I.

3. Despre
asigurarea

tehnico-materială
a procesului de

instruire la
facultăţile UTM

Prorector, dr., conf. univ.
Andros T.

Comisia Senatului

22.03.2006

1. Despre rezultatele activităţii
facultăţii FCGC privind asigurarea

procesului de instruire a specialiştilor,
activitatea didactico-ştiinţifică şi de

educaţie a studenţilor

Decanul FCGC, conf. univ. dr. Toporeţ
V.

Comisia Senatului.

2. Starea
perfecţionării

cadrelor didactice
tinere la UTM

Şeful Serviciului de personal
conf. univ. dr. Izman M .

25.04.2006
1. Organizarea şi eficienţa muncii

educaţionale în grupele academice ale
anului I universitar.

Prorector, conf. univ. dr.
Ungureanu D.

Comisia Senatului
2. Organizarea

formării continue
în contextul

procesului de la
Bologna de
reformare a

învăţămîntului
superior european

Prorector, conf. univ. dr.
Amarei V.

23.05.2006 1. Despre activitatea ştiinţifică a
studenţilor în cadrul catedrelor UTM

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

Comisia Senatului
2. Instruirea

studenţilor FCGC
şi FUA în cadrul

grupelor
elitare:experienţă,

Decanii, conf. univ. dr.
Toporeţ V. şi Grozavu N.



rezultate şi
perspective.

27.06.2006
1. Dotarea şi utilizarea bazei tehnico-
materiale a laboratoarelor FIMM şi

FIMCM.

Decanul, conf. univ. dr.
Cartofeanu V.

Comisia Senatului.
2. Despre mersul

îndeplinirii
hotărîrilor

Senatului a a.u.
2005/2006

Prim-prorectorul UTM, prof.
univ. dr. Todos P.

Planul de lucru a fost examinat şi
adoptat de Senatul UTM la şedinţa

28.06.05, procesul-verbal nr. 12

Notă: Propunerile de activităţi suplimentare recomandate în şedinţa Senatului din 28.06.05 pot fi
examinate de Senat ca a 3-a problemă a ordinei de zi sau, după caz, la şedinţele Consiliului de
administraţie pe parcursul a.u. 2005/2006.
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Propuneri de probleme suplimentare recomandate şedinţei Senatului

din 28 iunie 2005

1. Rezultatele sesiunii Bacalaureat - 2005 la UTM
Raportor : Preşedintele Centrului BAC, prorector Ungureanu D. (septembrie).

2. Cu privire la starea tehnică a imobilelor UTM şi evidenţa acesteia.
Raportor : Prorector Spînu P., decan Grozavu N. (octombrie).

3. Cu privire la rezultatele absolvirii studiilor de masterat în a.u. 2005-2006.
Raportor : Prorector Amariei V. (noiembrie).

4. Rezultatele activităţii Bibliotecii tehnico-ştiinţifice a UTM şi sarcini pentru perspectivă.
Raportor : Directoarea bibliotecii Stratan Z. (decembrie).

5. Despre organizarea Târgului tinerilor specialişti la UTM: experienţă şi eficienţă, sarcini pentru
viitor.
Raportor : Prorector Andros T. (februarie).

6. Despre condiţiile sanitare în căminele studenţeşti ale UTM.
Raportor : Directorul campusului studenţesc Filipov E. (martie).

7. Despre asigurarea didactico-metodică a stagierii practice a studenţilor la catedrele de profil
universitare.
Raportor : Prorector Ungureanu D. (aprilie).

8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor la distanţă.
Raportor : Prorector Andros T. (februarie).

9. Aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor cu frecvenţă redusă.
Raportor : Prorectorii Todos P., Amarei V., Dorogan V., Andros T.

10. Cu privire la pregătirea facultăţilor UTM pentru admiterea la forma de studii la distanţă în
anul de studii 2006/2007.
Raportor : Prorector Andros T. şi decanii facultăţilor (martie 2006).

11. Despre construcţia capitală şi mentenanţa imobiliarului UTM.
Raportor : Prorectorul pentru Serviciul Administrativ şi Construcţii Capitale, Spînu P.

12. Cheltuieli de funcţionare ale UTM şi posibilităţi de reducere a acestora. Activitatea
subdiviziunilor UTM, privind utilizarea raţională a resurselor materiale şi energetice.
Raportor : Serviciul de planificare, şeful departamentului de gestionare, economie şi finanţe dl.
Moţpan I. (aprilie).

13. Examinarea şi aprobarea standardelor educaţional-profesionale la specialităţile
(specializările) UTM.
Raportor : Rector UTM, acad. A.Ş.R.M., prof. univ. Bostan I. Decanii facultăţilor (mai).


	PLAN de lucru al Senatului UTM pe a.u. 2005/2006
	PLAN de lucru al Senatului UTM pe a.u. 2005/2006
	PLAN de lucru al Senatului UTM pe a.u. 2005/2006



