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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 25 martie 2014
„Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ
a cursurilor de formare continuă a cadrelor muncitoreşti
în domeniul „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă
şi canalizare”
În baza Acordului de colaborare a UTM cu Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP)
finanţată de Agenţia de implementare a Proiectului moldo - austriac „Consolidarea capacităţilor furnizorilor de
pregătire profesională în sectorul Apă şi Canalizare” la catedra „Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria
Apelor UNESCO/ COUSTEAU” au fost elaborate planurile de învăţământ şi programele cursurilor de perfecţionare
profesională de scurtă durată (72 ore) pentru două categorii de muncitori în domeniul „Exploatarea sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare”: „Maşinist la instalaţiile de pompare” şi „Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi
reconstrucţie”.
Planurile de învăţământ şi programele au fost elaborate în conformitate cu Normele metodologice aprobate
prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 549 din 16.11.2005 , şi coordonate cu Asociaţia „Moldova Apă - Canal”.
Cursurile de perfecţionare a muncitorilor de la întreprinderi vor fi organizate la Institutul de formare
Continuă în domeniul alimentări cu apă şi canalizare în cadrul Acordului de parteneriat a catedrei „EMEIA
UNESCO/ COUSTEAU” cu Asociaţia „Moldova Apă - Canal”, care va dota laboratoarele catedrei pe parcursul a.
2014 cu echipament şi utilaj modern în valoare de cca 850 mii lei.
Concomitent baza tehnico - materială
reutilată în cadrul acestui acord de parteneriat va fi utilizată pentru formarea continuă a cadrelor inginereşti la
studiile de recalificare profesională şi a studenţilor UTM la specialităţile respective.
În scopul realizării angajamentelor UTM în cadrul Acordului de colaborare a UTM cu Institutului de Formare
a Capacităţilor Profesionale (IFCP) şi Agenţiei de implementare a Proiectului moldo - austriac „Consolidarea
capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul Apă şi Canalizare”
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1. A aproba planurile de învăţământ şi programele de perfecţionare a muncitorilor în domeniul „Exploatarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”: „Maşinist la instalaţiile de pompare” şi „Lăcătuş la lucrări de
intervenţie şi reconstrucţie”;
2. A prezenta spre înregistrare şi aprobare de către Ministrul Educaţiei planurile de învăţământ şi programele de
formare continuă nominalizate în p.1 al prezentei Hotărâri;
3. Cursurile de formare continuă nominalizate în p. 1 a prezentei Hotărâri vor fi organizate de Centrul Universitar
de Formare Continuă la FUA IFC în domeniul alimentări cu apă şi canalizare (resp. şef Catedră „EMEIA UNESCO/
COUSTEAU conf.univ. dr. Ion IONEŢ);
4. Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. AMARIEI, conf. univ. dr.
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