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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 29 mai 2012
Cu privire la ”Rezultatele activităţilor de formare continuă
la Facultatea Urbanism şi Arhitectură în a.u.2011/2012
şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile ”
Constatări:
1.Pregătirea profesională continuă a specialiştilor din economia naţională este o problemă prioritară pentru
instituţiile de învăţământ superior, deoarece numai un specialişti cu cunoştinţe profunde a tehnologiilor noi poate să
facă faţă cerinţelor timpului.
La facultatea Urbanism şi Arhitectură pregătirea profesională continuă în anul de învăţământ 2011 – 2012 se
efectuează la două catedre: catedra „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie” şi catedra „Ecotehnie, management
ecologic şi ingineria apelor UNESCO/Cousteau”.
La moment Catedra Căi Ferate Drumuri şi Poduri, în colaborare cu Ministerul Transporturilor şi infrastructura
drumurilor, elaborează Planuri de studii pentru perfecţionarea şi recalificarea cadrelor din domeniul rutier.
La catedra ACGV pregătirea profesională continuă se efectuează din anul 2005.În această perioadă au fost
perfecţionaţi şi recalificaţi 199 specialişti, 94 în domeniul Ingineriei sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze,
ventilaţie şi în domeniul Ingineriei sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale. În anul universitar 20112012 studiează 48 persoane în acest domeniu.
La catedra EMEIA pregătirea profesională continuă se efectuează din anul 2011. La moment îşi fac studiile 14
persoane, cu specializarea „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”. Pe parcursul anului vor fi
organizate încă 2 grupe.
La moment colectivul Catedrei Căi ferate, drumuri şi poduri în colaborare cu Ministerul Transporturilor şi
infrastructura drumurilor elaborează Planuri de studii pentru perfecţionarea şi recalificarea cadrelor din domeniul
rutier).
2. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile.
Catedra „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie”
În scopul dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile din domeniu Catedra ACGV are încheiată Convenţie
de colaborare cu SA „Termocom”. La moment Catedra a pregătit proiectul unui ACORD-CADRU de parteneriat cu
SA „Moldovagaz”. care se află în etapa de examinare şi coordonare. În baza acestui Acord se pregătesc acorduri
adiţionale de parteneriat cu întreprinderile afiliate ale SA „Moldovagaz”, Prin colaboratre cu Compania „Lindab”,
Suedia a fost reproiectat şi reutilat laboratorul Instalaţii de ventilare şi condiţionare a aerului - 25 000 EUR.
catedra „Ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor UNESCO/Cousteau”.
Catedra colaborează cu următoarele întreprinderi şi instituţii: Asociaţia „Moldova Apă-Canal” şi toţi cei 42 membrii
ai asociaţiei (Regiile Apă-Canal din localităţi, Instituţiile de proiectare IPROCOMPROIECT, URBANPROIECT şi
alte întreprinderi), S.A. „Apă-Canal Chişinău” Compania „WILO” (Germania-România), Compania VALROM,
ROMET, DANEX (România), Compania WAG, REHAU (Germania), Societate Comercială „Apă Canal 2000
Piteşti”, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică de construcţii Bucureşti, Universitatea
Politehnică Bucureşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Nord Baia Mare
(România), Universitatea de Construcţii din Moscova, Universitatea Tehnică din Ircuţc, Universitatea Tehnică de
Construcţie, Universitatea „Politehnica” din Sankt-Petersburg (Rusia), Universitatea Politehnica Novopoloţc
(Belorusia)
În colaborare cu Compania WILO s-a efectuat reparaţia capitală a încăperilor catedrei, sau procurat 2 notebook-uri,
2 proiectoare, 4 condiţionere instalate în 2 săli de curs - 60 mii de euro. Compania VALROM (România) a dotat o
sală de studii cu computere performante dotate cu softuri licenţiate - 15 000 euro. Cu ajutorul companiilor WAG,
REHAU, ROMET, DANEX, VALROM, WILO la catedră a fost organizată o sală de expoziţie cu mostre şi tehnologii
performante dîn domeniul sistemelor de alimentări cu apă şi de canalizare -35 000 euro.
Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri
Pe parcursul ultimilor ani Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri a semnat contracte de colaborare şi colaborează:

La nivel naţional:
Întreprinderea municipală EXDRUPO, S.A. EDILITATE, Administraţia de Stat a Drumurilor, din cadrul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, S.A. INCOMAŞ, ICECON, Bucureşti, Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti,
Catedra Tehnologia Materialelor şi Articolelor de Construcţii
Catedra TMEC colaboreaşă în baza convenţiilor de cooperare cu instituţiile superioare de învăţământ din România
(Universitatea Tehnică şi de Construcţii Bucureşti, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi, Universitatea ”Gheorghe
Asachi”, Iaşi, Universitatea ”TRANSILVANIA”, Braşov, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca) şi Ukraina (Academia
de Stat de Arhitectură şi Construcţii, Odesa, Universitatea Tehnica Naţională, Harikov, Universitatea Tehnica de
Stat, Kremenciuk).
În prezent catedra TMEC are încheiate contracte de colaborare cu următoarele întreprinderi din mediul industrial:
BIComplex S.R.L., OVTEBLIZ S.R.L., Radial Plus S.R.L., MACON S.A., Incomarm S.A., GlassContaynerCompany
S.A., Fabrica de siclă Chişinău S.A., Institutul ”Inmacomproiect” S.A.
Catedra deasemenea colaborează cu S.A. Lafarge Rezina.
Catedra Construcţii Arhitectonice
Catedra CA colaborează cu 14 instituţii şi organizaţii de specialitate în domeniul efectuării practicii de proiectare şi
practica de diplomă şi de construcţie: Chişinău Proiect, Urban Proiect, Organizaţii de proiectare: Marhitra, Guzun
de Max, organizaţii de construcţii: BASCOMLUX, I.V.Grup, Arca-Clasic, Gortenzia, Arhitera, Tacton-Z,
Moldconstruct.
Catedra Design Interior
Catedra organizează stagiile de practică, consultarea studenţilor cu specialiştii din domeniu şi elaborarea
materialelor pentru îndeplinirea tezelor de licenţă cu 61 de instituţii de proiectare şi Societăţi cu răspundere limitată
(SRL): Casa Modernă, Arhitect-Faur, Art Decor Grup, Casa Mobilei, şi altele.
Catedra Arhitectură
Catedra colaborează cu următoarele întreprinderi şi instituţii: Chişinău-Proiect, Urbanproiect, INCERCOM, Institutul
Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Uniunea Arhitecţiilor, Firma LAFARGE-Moldova, KNAUF,
Universitatea de Arhitectură şi Construcţii din Voronej, Institutul de arhitectură MARHI din Moscova (Rusia),
Universitatea de Arhitectură şi Construcţii din Erevan (Armenia), Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion
Mincu”, Bucureşti, Universitatea Spiru Haret, (România), Universitatea din Florenţa (Italia), Universitatea de
Arhitectură din Sofia (Bulgaria)
În urma prezentării raportului privind ”Rezultatele activităţilor de formare continuă la Facultatea Urbanism şi
Arhitectură în a.u.2011/2012 şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile ” de către decanul FUA
Sergiu Calos, a discuţiilor şi dezbaterilor pe marginea acestui raport, Senatul
HOTĂRĂŞTE:
1.A aprecia ”Rezultatele activităţilor de formare continuă la Facultatea Urbanism şi Arhitectură în a.u.2011/2012 şi
dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile satisfăcătoare
2. A studia posibilităţile de organizare a studiilor de formare la catedrele neantrenate în acest proces ( catedrele
TMAC şi CA ).
3. Decanul facultăţii, şefii de catedre de a ţine sub control întocmirea juridică a contractelor şi convenţiilor de
colaborare şi parteneriat cu intreprinderilor din domeniu.
4. Responsabil de executarea prezentei hotărîri este decanul FUA S. Calos, conf. Univ., dr.

Preşedintele Senatului U.T.M.
Ion Bostan, acad. AŞM
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