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Senatului U.T.M. din 27 noiembrie 2012
Totalurile activităţii de pregătire
a corpurilor de studii şi căminelor studenţeşti
pentru exploatarea în perioada rece a anului 2012-2013
În baza raporului prezentat de Prorectorul SAG dl Pavel Spînu privind activitatea administraţiei UTM
referitor la rezultatele activităţii de pregătire a corpurilor de studii şi căminelor studenţeşti pentru noul an de
studii şi exploatarea în perioada rece a anului universitar 2012/2013 cît şi discuţiile desfăşurate asupra
subiectului examinat, Senatul constată că pe parcursul anului calendaristic 2012 în corpurile de studii şi
căminele studenţeşti a universităţii s-a realizat un volum mare de lucrări de reparaţie şi pregătire a edificiilor
universităţii către noul an de studii şi exploatare în perioada rece de toamnă-iarnă a anului universitar 20122013 fiind realizate următoarele:
• Corp de studii nr.1
-reparaţia capitală a încăperilor Departamentului Resurse Umane, Departamentul Formare Continuă şi Relaţii
Internaţionale cu schimbarea geamurilor din termopan;
-efectuarea lucrărilor de reparaţie a coridoarelor la etajele II,III cu schimbarea pardoselelor.
• Corp de studii nr.2
-efectuarea lucrărilor de reparaţie în auditorii, laboratoare şi birouri - suprafaţă totală - 512 m2.
• Corp de studii nr.3
-reconstrucţia grupurilor sanitare la etajul V cu schimbarea totală a reţelelor apă, canalizare, electricitate şi
montarea utilajului tehnico-sanitar;
• Corp de studii nr.4
-reparaţia sălii sportive, coridoarelor şi casa scării.
• Corp de studii nr.5
-reparaţia capitală a laboratoarelor cat.Organizarea Alimentaţiei Publice, cat.Enologie; cat.Utilaj Tehnologic
Industrial.
• Corp de studii nr.6
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- reparaţia capitală a auditoriilor, laboratoarelor şi birourilor – 640 m .
• Corp de studii nr.9
2
-reparaţia capitală a acoperişului – 335 m - aripa paralelă cu str.Cuza-Vodă.
• Corp de studii nr.10
-reparaţia capitală a aulelor de torent 305; 309 cu renovarea sistemului de alimentare cu căldură;
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- reparaţia auditoriilor, laboratoarelor, birourilor şi coridorului – 800 m .
• Colegiu Tehnic
– reparaţia capitală a traseului termic.
• Căminul nr.3/4
- Finalizarea lucrărilor de reparaţie capitală a încăperilor de uz comun;
• Căminul nr.9
- reparaţia capitală a reţelelor de alimentare cu apă şi căldură în subsol.
- reconstrucţia capitală a scării la intrare în cămin.
• Reparaţii curente în corpurile de studii şi căminele studenţeşti, cantine, bufete, sali sportive etc.
• În vederea pregătirii către sozonul rece 2012-2013 la corpurile de studii, căminele studenţeşti, cantine etc
au fost efecutate următoarele lucrări:
a) spălarea, profilaxia şi testarea la presiune hidraulică a sistemelor de alimentare cu agent termic.
b) Reparaţia capitală şi curentă a acoperişurilor.
c) Schimbarea şi reparaţia ferestrelor şi uşilor, cu ermetizarea subsolurilor şi etajelor tehnice.
d) Achiziţionarea utilajului pentru punerea în funcţiune a liniei de fabricare a ferestrelor cu geam termopan la
CITA „ETALON”.
În baza celor expuse Senatul
Hotărăşte:
1. A considera activitatea administraţiei U.T.M. întreprinsă la pregătirea corpurilor de studii şi căminelor
studenţeşti pentru noul an universitar şi pentru activitatea în perioada rece de toamnă-iarnă 2012-2013 ca
satisfăcătoare

2. Prorectorul SAG dl Pavel Spînu de comun acord cu decanii facultăţilor va elabora şi prezenta spre
aprobare Consiliului de Administraţie pînă la 28 ianuarie 2013 Planul de acţiuni privind reparaţiile necesare la
obiectivele universităţii cu alcătuirea devizelor de cheltuieli pentru anul calendaristic 2013.
3. Directorul CITA”Etalon” V.Gulco va întreprinde măsuri urgente pentru instalarea utilajului procurat şi
începerea fabricării ferestrelor cu geam termopan la uzina universităţii începînd cu 17 decembrie 2012.
4. Inginerul-şef Averian Tulgara, Directorul Secţiei Servicii Studenţeşti dl Iu.Eftimescu, Şeful Secţiei Corpuri
de Studii şi Amenajarea Teritoriului – S.Covaci, vor întreprinde măsuri suplimentare îndreptate spre asigurarea
eficientă a conservării căldurii în corpurile de studii şi căminele studenţeşti prin mobilizarea la aceste activităţi
a studenţilor şi corpului auxiliar al facultăţilor şi subdiviziunilor universităţii.
5. Şeful Secţiei Exploatarea Reţelelor Electrice şi Utilaj Tehnologic dl M.Josan, Şeful Secţiei Corpuri de Studii
şi Amenajarea Teritoriului – S.Covaci; Directorul Secţiei Servicii Studenţeşti dl Iu.Eftimescu cu inginerii din
subordine, administratorii corpurilor de studii şi intendenţii căminelor studenţeşti vor monitoriza şi întreprinde
măsuri de optimizare a cheltuielilor la energia termică, consumul de energie electrică şi apă.
6. Prorectorul SAG dl Pavel Spînu, Directorul Colegiului Tehnic dl D.Vengher vor efectua un studiu de
fiziabilitate pentru construcţia unei cazangerii autonome sau conectarea la o altă reţea a SA”Termocom” a
edificiilor Colegiului Tehnic din str.Voluntarilor,1.
7. Prorectorul SAG dl Pavel Spînu în conlucrare cu şeful cat.Termotehnică şi Management în Energetică dl
V.Arion şi şeful cat.Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare dl C.Ţuleanu va înainta la Agenţia pentru eficienţă
în energetică pachetul de documente necesare pentru finanţarea unui proiect pilot privind implimentarea
măsurilor de eficienţă energetică la căminul studenţesc nr.2 din str.Studenţilor,7/1 şi blocul de studii nr.6 din
str.Studenţilor,9/8.
8. A desemna responsabil pentru executarea prezentei Hotărîri pe prorectorul SAG dl P.Spînu.
9. Controlul executării prezentei Hotărîri se impune Prim-prorectorului UTM, prof.univ.dr.Petru Todos.
Ion BOSTAN,
Preşedinte al Senatului,
Academician A.Ş.M.

Ion SOBOR,
Secretar ştiinţific al Senatului,
Prof. univ. dr.
.
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