
 
 

HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M.  din 25.10.11 

 
 
Despre   îndeplinirea  Hotărârilor adoptate  
de Senat în perioada septembrie 2009 – iunie 2010 
 
Raportul Comisiei cuprinde informaţii privind: 
• Executarea Planului de lucru al Senatului pentru perioada respectivă; 
• Analiza gradului de îndeplinire a hotărârilor Senatului; 
• Propuneri cu scopul ridicării gradului de executare a hotărârilor  
 
În perioada de raportare  au avut loc 11 şedinţe ale Senatului, inclusiv una festivă,  la care s-au 
discutat 18 chestiuni de bază, 7 chestiuni de concurs şi 79 probleme curente. Au fost următoarele 
abateri de la Planul adoptat pentru a.u. 2009/10:   
1. Nu s-a pus în discuţie chestiunea: Totalurile activităţii de pregătire a corpurilor de studii şi 
căminelor studenţeşti pentru exploatare în perioada rece a a.u.2009/10. Cauza: prorectorul P. Spînu a 
fost bolnav. 
2. Nu s-a pus în discuţie chestiunea: Alimentarea studenţilor şi colaboratorilor UTM: starea 
actuală şi sarcini pentru a.u. 2010/11. Cauza: Şef catedră E. Dupouy s-a concediat. 
3. Suplimentar, în ordinea de zi a fost inclusă chestiunea: Rezultatele anchetării „Absolventul 
U.T.M. în viziunea angajatorului”  realizată  în cadrul Proiectului Tempus JEP- 144544-2008  
“Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din R. Moldova” 
 
În baza Raportului prezentat de Comisia Senatului, discuţiilor şi propunerilor făcute  

 
Senatul hotărăşte: 

 
1. A lua act de informaţia  prezentată de Comisia Senatului în raportul “Despre   îndeplinirea  

Hotărârilor adoptate  de Senat în perioada septembrie 2009 – iunie 2010”.  
 
2. Începând cu anul 2012 UTM va lansa Proiecte în cadrul Programului de implementare a 

măsurilor de eficienţă energetică gestionat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică. 
Responsabili: Prorector Pavel Spânu, Preşedintele Comisiei Senatului Ion Stratan, şefii 
catedrelor Termotehnică şi Management în Energetică, Alimentări cu Căldură şi Gaze, 
Ventilare  -  Valentin Arion şi Contantin Ţuleanu. 

 
3. A modifica termenii de îndeplinire a următoarelor puncte din Hotărâri 

•  Hotărârea din 24.11.2009: Dezvoltarea parteneriatului facultăţii de tehnologie şi 
management în industria alimentară (FTMIA) cu mediul profesional. Punctul 6: catedrele  

 
 
 

Tehnologia conservării, Tehnologia şi organizarea alimentaţiei publice urmează să 
reactualizeze sistemul de instruire practică la specialitatea TPA pentru a utiliza efectiv 
centrul creat în baza proiectului TEMPUS ETE-JEP 0028-2008. Începând cu  trimestrul  de 
primăvară  2012. Responsabili: decanul FTMIA Vladislav Reşitca, şef catedră Artur Macari, 
şef catedră Olga Deseatnicov. 

 

 

 



•   Hotărârea din 22.12.2009: Totalurile activităţii administraţiei U.T.M. în anul 2009 şi 
sarcini pentru a. 2010. Punctul 2.2.6.: DMC va iniţia şi desfăşura activităţi de instruire a 
cadrelor didactice în vederea elaborării materialelor didactice destinate studiilor la distanţă. 
Administraţia UTM va elabora mecanisme de încurajare a cadrelor didactice în vederea 
elaborării materialelor respective. Începând cu ianuarie 2012. Responsabili: Şef DMC 
Andrei Chiciuc,  coordonator proiect Tempus  Petru Todos. 

 
• Hotărârea din 26.01.2010: Totalurile activităţii de cercetare ştiinţifică în a. 2009 şi 

sarcinile pentru a. 2010. Punctul 3.7:  În scopul popularizării rezultatelor ştiinţifice ale UTM, 
de format o expoziţie virtuală a elaborărilor obţinute în cadrul Centrelor de cercetare, cu 
plasare pe situl universităţii. Responsabili: şef departament Sergiu Zaporojan, şef 
departament Nicolae Secrieru. 

 
       4.  A excluse din proiectele de hotărâri punctele cu caracter mobilizator, cotidian,  rezultatele 

cărora nu sunt măsurabile şi ţin de activitatea cotidiană a prorectorilor, decanilor, catedrelor, 
şefilor de departamente.  Responsabil: secretarul ştiinţific al Senatului Ion Sobor.  
Permanent. 

 
       5.  Proiectele de hotărâri  care prevăd  activităţi ce necesită cheltuieli financiare şi eforturi 

umane substanţiale trebuie să fie contrasemnate de Departamentul Gestionare, Economie şi 
Finanţe. Responsabil: secretarul ştiinţific al Senatului Io Sobor.  Permanent. 

 
 

 
                      Preşedinte al Senatului UTM 

     Ion BOSTAN, academician AŞM 
 
 

                                                                                        Secretar ştiinţific al Senatului UTM 
                                                                               Ion SOBOR, prof. dr. ing. 
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