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HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 30 aprilie 2013 

 
Raportul de activitate a decanului facultăţii Urbanism  
şi Arhitectură pentru perioada  mai   2008  - aprilie 2013. 
 
Principalele obiective strategice ale scolii superioare de arhitectură şi urbanism au fost îndreptate către 

reorientarea principiilor didactice, ştiinţifice şi către asigurarea calității învățământului superior și a științei, precum 

și adaptarea la economia de piaţă. 
Pentru perioada 2008 - 2013, Facultatea şi-a propus, ca obiective privind misiunea ei, următoarele:  

   -creșterea calității științifice a programelor academice, pe baza experienței proprii, a experienței  altor scoli, din 

domeniu,  la nivel internațional cu care vom avea schimburi academice;  
   -înfiinţarea a 4 programe de master /o programă de studii aprofundate pentru a răspunde priorităţilor în domeniul 
dezvoltării teritoriale şi serviciilor comunale, în contextul descentralizării şi al economiei de piaţă, precum şi în 
domeniul de restaurare şi gestionare patrimonială; 
   -constituirea unui set de programe de formare continuă, cursuri de scurta durata (4 - 12 săptămâni) pentru 
specialiştii din domeniile construcţiilor capitale şi aferente, urbanismului. Se propune cate o  programă în fiecare 

an, începând cu 2009, ce  pot fi desfășurate și zonal.  
   -atragerea de noi universităţi şi centre de cercetare din Republica Moldova şi străinătate în organizarea şi 

desfășurarea programelor de studii postuniversitare (master, studii aprofundate continui, doctorat); 

   -efectuarea (elaborarea) și, analizarea rezultatelor unui studiu privind înserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor 

facultăţii şi a absolvenţilor programelor de master sau studii postuniversitare, în vederea adoptării și perfecționării 
structurii programelor de învăţământ a specializărilor sau a planurilor de învăţământ (o monitorizare pe patru ani, 
cu analiza rezultatelor anual şi bilanţul în 2013, pentru concretizarea strategiei) .  
   -instituirea unor contacte periodice cu principalele categorii de beneficiari ai absolvenţilor (firme de arhitectură, 

instituţii de proiectare, administrație publica, organizaţii de construcţie,  organizaţii de exploatare etc.) şi cu 
asociaţiile profesionale care reunesc specialişti formaţi , introducerea unor mecanisme de utilizare a datelor, 
opiniilor, banca de date, etc. 
     -creşterea nivelului calitativ al dotării laboratoarelor didactice şi de cercetare pentru a se apropia de nivelu l 
european, folosind finanţarea bugetară şi resursele extrabugetare; 
Încheierea unor convenţii de colaborare educaţională incluzând recunoaşterea reciprocă a unor credite 
transferabile din planurile de învăţământ; 
    -asigurarea continuităţii efectivului şi competenţei corpului profesoral prin atragerea şi formarea unor tineri 
valoroşi, atraşi de o carieră universitară; 
   -creşterea numărului de granturi de cercetare ştiinţifică prin orientare către programele de cercetare prioritare 
europene şi naţionale; 
    -menţinerea periodicităţii manifestărilor ştiinţifice organizate în facultate şi la catedre (Conferinţa internaţională 
„Probleme actuale ale arhitecturii şi amenajării teritoriului”, ca şi continuarea participării la organizarea altor 
manifestări de profil din ţară şi de peste hotare; 
   -continuarea şi întărirea participării unor cadre didactice din facultate în comitetele naţionale ale unor organizaţii 
internaţionale de mare prestigiu; 
    - îndeplinirea lucrărilor de reparaţie şi renovare, pe etape, a spaţiilor didactice din facultate; 
Îndeplinirea lucrărilor de reparaţie şi renovare, pe etape, a căminelor studenţeşti din campusul Botanica, dotarea 
bucătăriilor cu aragaz pe gaze naturale (gazificarea căminului); 
   În  perioada 2008 – 2013 de către colaboratorii catedrelor s-au editat 4  manuale, 10 monografii,  93 cursuri de 
lecţii si  indicaţii mmetodice.            

   - acreditarea academică a specialităţii Design Interior și Sculptura. 

Facultatea este una din cea mai complicată din punct de vedere a procesului de studii.     11 specialități specifice, 

fiecare din care are nevoie  de  2-3  laboratoare  specializate  dotate cu  utilaj și aparataj performant pentru 

specialitățile inginerești și ateliere pentru specialitățile de artă.  
 
 În  perioada 2008-2013 la Facultatea Urbanism şi Arhitectură din surse extrabugetare sau realizat :  

   -reparația sălelor de curs, laboratoarelor, oficiile profesorilor, grupupilor sanitare,  sa procurat utilaj pentru 

laboratoare etc. în sumă de 157000 EUR și 704160 lei;   sau procurat softuri utilizate în cadrul cursului Ppoiectarea 
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asistată de calculator pentru specialităţile facultăţii. De către studenţi literatura de specialitate apeste 64 de firme 
din Europa şi SUA (cataloage, ghiduri, sidiuri, manuale, pleante etc) 
    - din surse bugetare ( UTM ) s-au efectuat reparaţii capitale şi curente în blocul de studii ( săli de curs, 
laboratoare, hale, oficii, grupuri sanitare, etc) în sumă de 547580 LEI. 

   - sa susţinut o teza de doct. Hab și 4 doc.st. 
   - la facultate sau efectuat cercetări, care au cuprins 9  teme. Ca rezultat sau obţinut 11 brevete şi înaintate 6 
cereri, 6 medalii şi diplome la expoziţii.  Tema - Cercetarea procesului de amestecare în malaxoarele de tip nou a 
fost implementată în două intreprinderi a economiei naţionale .  
   - profesorii şi colaboratorii facultăţii au participat la 73 conferinţe, semenare şi expoziţii. În cadrul facultăţii au fost 

organizate 3 conferinţe internaţionale    Conferinţa Tehnico-Științifică Internaţională „Probleme actuale ale 
urbanismului şi amenajării teritoriului” UTM., Chişinău - anii 2008,2010,2012,şi 27 seminare. 
   - pe parcursul a 5 ani au fost publicate 355 articole (în ediţii naţionale 261şi internaţionale  94)  
   - în perioada 2008-2013 sa extins colaborările naţionale şi internaţionale cu instituţii similare şi firme-organizaţii 
de profil, prin semnarea convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi acordurilor bilaterale. La moment catedrele şi 
facultatea dispune 81 de astfel de colaborări (42 naţionale şi 39 internaţionale)  

   - pe parcurs sa redus numărul studenților exmatriculaț, de la 23% în anul 2007 pînă la 7% în anul 2012 

   -sa marit numărul de programe la masterat de la 1 la 5, care cuprind 9 specialități 
 
În baza raportului decanului  FUA Sergiu Calos, Senatul 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

1. A lua act de informaţia prezentată în raport. 
 
2. A aprecia ”Rezultatele activităţilor Decanului  S. Calos la Facultatea Urbanism şi Arhitectură în perioada 2008-
2013” ca_satisfăcătoare.  
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                                                                                                                             Ion Bostan, Acad. AŞM 
 
                                                                                                                              

                                                                                                                    Secretarul Senatului UTM  
                                                                                                                             Ion Sobor, prof. univ,. dr. ing.        


