SENATUL
UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI
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HOTĂRÂREA
Senatului U.T.M. din 01 iulie 2013
Formarea continuă şi dezvoltarea parteneriatului
cu întreprinderile:rezultate, probleme, căi de soluţionare
În baza infomaţiei pezentate de prorectorul V. Amariei conf. univ. dr. privind activităţile de formare
continuă în contextul dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile şi a dezbaterilor pe marginea
acestuia, Senatul menţionează următoarele:


Activităţile de formare continuă organizate de Centrul Universitar de FC cu implicarea facultăţilor au
fost realizate în formarea continuă a cadrelor didactice din ŞP, colegii de profil tehnic, cadrelor
didactice ale UTM în psihopedagogia profesională şi formarea continuă a specialiştilor din economia
naţională;
 În scopul realizării sarcinilor prevăzute de deciziile Senatului în domeniul formării continue au fost
întreprinse o serie de măsuri organizatorice cu participarea reprezentanţilor facultăţilor, întâlniri şi
discuţii cu reprezentanţii ministerelor Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Ministerului Afacerilor Interne, administraţiei Zonei Economice Bălţi cu extensiunea Străşeni,
întreprinderilor partenere privind colaborarea cu UTM în pregătirea, formarea profesională continuă a
cadrelor, atestarea specialiştilor întreprinderilor şi obietelor industrial periculoase;
 A fost discutată cu reprezentanţii întreprinderilor participante la Târgul locurilor de munca 23.05.2013
şi problemele ce şin de formarea continuă a angajaţilor, inclusiv recalificare profesională în baza
studiilor superioare;
 Au fost organizate la FUA de către catedrele ACGV, MEIA susţinerea publică a proiectelor de diplomă
de către specialiştii şi managerii întreprinderilor la studiile de recalificare profesională. Comisiile de
Stat de susţinere a proiectelor au fost prezidate de cadrele de conducere şi specialiştii S.A.
MOLDOVA GAZ, S.A. „APĂ - CANAL”, aprobaţi prin Ordinul Ministerului Educaţiei;
 CD ale tuturor facultăţilor instruite ca formatori în cadrul Proiectului CONSEPT (cu suportul Fundaţiei
LED) au participat în formarea continuă a CD din ŞP, colegii, concomitent diseminând experienţa
acumulată şi în procesul de instruire a studenţilor UTM;
 În conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei la Dep. FC CD în a.u. 2012/2013 au fost
perfecţionate 84 CD ale UTM în domeniul psihopedagogiei inginereşti în volum de 30 p.cr. ECTS;
 Formarea contiună a specialiştilor a fost efectuată în 11 domenii în baza programelor elaborate de 9
catedre la 5 facultăţi: FIMT ( catedra IMT- 969 pers.);FUA ( cat ACGV – liderul Nr. 1 in recalificarea
profesională – 182 pers., cat EMIA, cat. Arhitectură/Şcoala Design); FIEB (catedrele EMI si EMC);
FCIM (cat MBIM); FTMIA ( cat TOAP, cat. Enologie ,cat. LM);
 În total în a. u. 2012/2013 au fost perfecţionate 2103 pers., inclusiv: specialişti din economia naţională
– 1583 pers. (75% din numărul total de persoane perfecţionate); cadre didactice - 520 pers. (25%);
 Stagiile CD ale UTM la întreprinderi prezintă posibilităţi reale a dezvoltării relaţiilor de parteneriat,
reactualizare a procesului de instruire a studenţilor, ameliorare a bazei tehnico-materiale,
îmbunătăţire a organizării stagiilor de practică, angajare a absolvenţilor, extindere a activităţilor de
formare continuă. În a.u. 2012/2013 au efectuat stagii la întreprinderi 52 CD în conformitate cu
recomandările Ghidului metodologic de organizare a stagiilor de perfecţionare a cadrelor didactice la
întreprinderi. În rezultatul acestor stagii au fost elaborate 12 noi programe de formare continuă;
 A fost semnat Acordului de colaborare UTM - MGTU N. E. Bauman în domeniul formării continue a
cadrelor didactice şi inginereşti la distanţă cu utilizarea Centrului de acces la distanţă la programele
de FC.
Concomitent au fost menţionate şi unele probleme şi neajunsuri în organizarea stagiilor de
perfecţionare a CD la întreprinderi , precum şi în organizarea cursurilor de formare continuă. Unele
companii nu sunt deschise pentru stagiile CD ale UTM, inclusiv cu motivarea informaţiilor confidenţiale
care nu pot fi puse la dispoziţia CD şi a studenţilor în perioada stagiilor la întreprinderi. Intreprinderile S.A.

MOLDTELECOM „Orange Moldova”, „Moldcell” SRL au creat propriile Centre de Formare Continuă
dotate cu echipament modern.
În baza celor expuse, Senatul hotărăşte:
1. A elabora şi prezenta în instanţele superioare propuneri privind reactualizarea proiectului Codului
Educaţiei ( Titlul VII „Formarea profesională continuă), Regulamentului cu privire la organizarea
formării profesionale continue, aprobat anterior prin HG nr. 1224 din 9.11.2004 (Consiliul coordonator
de FC al UTM, CFC);
2. Catedrele vor elabora şi prezenta Centrului Universitar FC planul de activităţi a catedrelor pentru
perioada anului 2014 privind stabilirea/extinderea parteneriatului cu întreprinderile, inclusiv prin
stagiile CD la întreprinderi şi a formării continue a cadrelor întreprinderilor cu participarea cadrelor
didactice (responsabili - decanii facultăţilor în termen până la 01.11.2013);
3. Centrul Universitar de FC va sistematiza şi prezenta spre examinare şi aprobare la şedinţa Consiliului
de Administraţie al UTM din decembrie 2013 Planul de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat şi formare
continuă a cadrelor întreprinderilor pentru a 2014 ( prorector V. Amariei, decembrie 2013);
4. A organiza întruniri/mese rotunde cu agenţii economici cu scopul promovării imaginii UTM, inclusiv a
posibilităţilor/programelor de formare profesională continuă conform necesităţilor agenţilor economici
cu utilizarea experienţei universităţilor şi centrelor de formare continuă de peste hotare ( CFC de
comun cu CENIOP şi facultăţile);
5. A recomanda facultăţilor şi catedrelor promovarea în relaţiile de colaborare cu întreprinderile
principiile credibilităţii şi colaborării reciproc avantajoase. În acest scop se recomandă elaborarea şi
promovarea unor proiecte de dezvoltare şi ajutor reciproc cu întreprinderile, care pot prevedea şi
asigurarea confidenţialităţii informaţiilor companiilor şi rezultatelor lucrărilor/ investigaţiilor etc. (decanii
facultăţilor, şefii de catedre);
6. Facultăţile şi catedrele vor examina la şedinţele consiliilor facultăţilor şi şedinţele de catedră
rezultatele stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi, elaborării programelor şi organizării cursurilor de
formare continuă a personalului întreprinderilor (responsabili - decanii facultăţilor, şefii de catedre);
7. Centrul FC va acorda suport metodologic şi asistență tehnică catedrelor şi facultăţilor în formarea
contingentului de cursanţi, semnarea contractelor cu cursanţii/persoanele juridice privind formarea
continuă, monitorizarea achitării taxelor de studii, organizarea cursurilor de perfecţionare şi eliberarea
documentelor de absolvire ale Ministerului Educaţiei (CFC);
8. Centrul FC va îmbunătăţi activităţile de publicitate, reactualizare sistematică a informaţiilor privind
serviciille de formarea continuă, iar Departamentul de Informatizare le va plasa operativ pe web site-ul
UTM (CFC, Dep. Informatizare, - sistematic).
9. Responsabil de realizarea prezentei hotărâri este dl V. Amariei, conf. univ. dr., prorector pentru
formare continua şi relaţii internaţionale
Preşedintele Senatului UTM
Ion Bostan, Acad. AŞM
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