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HOTĂRÂREA
Senatului U.T.M. din 02 aprilie 2013
Cu privire la crearea Centrului de Formare
Continuă şi Cercetare „Siguranţa Rutieră”
În baza informaţiei prezentate de prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr. privind oportunitatea creării
Centrului de Formare Continuă şi Cercetare „Siguranţa Rutieră” Senatul menţionează:
 Pe parcursul a 15 ani la UTM a fost acumulată experienţă în domeniul asigurării siguranţei rutiere cu
implicarea activă în aceste activităţi a catedrelor: Inginerie şi Management în Transport, Inginerie şi
Tehnologia Transporturilor, Căi Ferate, Drumuri ţi Poduri, specialişti cu activitate practică şi managerială în
domeniul siguranţei rutiere;
 Cadrele didactice ale catedrei IMT au participat în proiecte de cercetare cu caracter aplicativ, inclusiv în
Programul cadru VII „TRANS NEW”, proiectul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)
VIITORUL „Potenţialul ştiinţific al cadrelor din transportul Republicii Moldova” (coordonator ştiinţific al
proiectelor - şef catedră V. Ceban, conf. univ. dr.);
 Catedra IMT a elaborat proiecte de organizare a circulaţiei rutiere în localităţi, propuneri privind
promovarea culturii circulaţiei rutiere ţi noi abordări a siguranţei rutiere în contextul politicii de integrare
europeană, metodologia formării continue a profesorilor de legislaţie rutieră, maiţtrilor–instructorilor pentru
instruirea conducătorilor de autovehicule, evaluatorilor candidaţilor în conducători auto;
 Cadrele didactice ale Catedrei IMT au elaborat programe de formare continuă şi organizarea cursurilor de
formare continuă a profesorilor, maiştrilor de instruire practică a conducătorilor auto, personalului de
evaluare a competenţelor profesionale a candidaţilor in conducători auto.
Oportunitatea extinderii implicării UTM în activităţile de asigurare a siguranţei rutiere este determinata nu
numai de experienţa acumulată în acest domeniul dar şi de situaţia alarmantă în acest domeniu ca rezultat al
intensificării accidentelor rutiere, inclusiv cu consecinţe foarte grave.
În Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 21.12.2011 nr. 972 sunt prevăzute o serie de măsuri de
ameliorare a situaţiei privind asigurarea siguranţei rutiere, cercetării cauzelor şi prevenirii accidentelor rutiere prin
măsuri tehnico-organizatorice, inclusiv prin reducerea impactului imperfecţiunii factorului uman de la conducătorul
auto până la cadrele manageriale.
În scopul realizării Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 21.12.2011 nr. 972 privind Planului de
acţiune de implementare a Strategiei Naţionale pentru siguranţă rutieră, ţinând cont de experienţa acumulată de
UTM în formarea continuă şi activităţile de cercetare în domeniul siguranţei rutiere şi avizul favorabil al Ministrului
Educaţiei
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1. A crea în cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM - Centrul de Formare Continuă şi
Cercetare „Siguranţa Rutieră” cu activitate în regim de autofinanţare.
2. A aproba Regulamentul de funcţionare a Centrului de Formare şi Cercetare „Siguranţa Rutieră”.
3. A aproba programele de formare continuă a profesorilor de legislaţie rutieră, maiştrilor – instructorilor
pentru instruirea conducătorilor de autovehicule, evaluatorilor candidaţilor în conducători auto.
4. În activităţile Centrului de Formare Continuă şi Cercetare „Siguranţa Rutieră” vor fi implicate cadrele
didactice ale catedrelor: Inginerie şi Management în Transport, Inginerie şi Tehnologia Transporturilor, Căi
Ferate, Drumuri ţi Poduri, şi specialişti cu activitate practică şi managerială în domeniul siguranţei rutiere.
5. Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul pentru formare continuă V. Amariei, conf.
univ. dr.
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