SENATUL
UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI
2004 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168. FAX (373 - 2) – 24.90.28, TEL 23.54.48
HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 27 mai 2014
Formarea continuă şi relaţiile de parteneriat
cu întreprinderile în condiţiile autonomiei financiare
În baza infomaţiei pezentate de prorectorul V. Amariei conf. univ. dr. privind activităţile de formare continuă a
specialiştilor din întreprinderi în condiţiile de autonomie financiară a UTM şi a dezbaterilor pe marginea acesteia,
Senatul menţionează următoarele:
 Pe parcursul a 20 ani de funcţionare în regim de autofinanţare a Centrului universitar de Formare Continuă
a fost creată o structură diversificată de formare continuă cu mecanisme de stimulare economică a
facultăţilor/ catedrelor antrenate în aceste activităţi. În 20 ani la UTM au fost perfecţionate cca 38 mii pers.,
inclusiv specialişti din economia naţională - 27 mii pers. (71%) şi cadre didactice din instituţiile de
învăţământ secundar profesional, colegii tehnice cca 11 mii. pers. (29 % din numărul total de pers.
perfecţionate);
 Anual la UTM în 2011 - 2013 s-au perfecţionat cca 1750 pers. specialişti din întreprinderi prin: recalificare
profesională şi calificare suplimentară în baza studiilor superioare (500 - peste 1000 ore) - cca 15%,
cursuri de perfecţionare de scurtă durată (72 - 500 ore) - 85% din numărul total de pers. perfecţionate;
 Experienţă deosebit de importantă în formarea continuă a specialiştilor din întreprinderi este acumulată
de:
 FUA: catedra ACGV (conf. univ. dr. C. Ţuleanu), Catedra EMEIA (conf. univ. dr. I. Ioneţ, Şcoala
Design/Catedra Arhitectură (l/super. S. Oleinic), catedra CFDP (şef cat. S. Bejan);
 FIMT: catedra IMT (şef catedră conf. univ. dr. V. Ceban), catedra UTI (conf. univ. dr. V. Cartofeanudecan FIMT);
 FIEB: catedra EMC (conf. univ. dr. Gr. Vascan);
 FCGC: catedra EMI (conf.univ. dr. hab. S. Albu);
 FTMIA: catedra Enologie (conf. univ. dr. A. Bălănuţă), catedra TOAP (prof.univ.dr. hab. O
Deseatnicov);
 FCIM: catedra MIB(prof.univ.dr. V. Şontea)-reluarea formării continue-2014;
 Formarea continuă a specialiştilor din întreprinderi contribuie la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de
colaborare reciproc avantajoase cu efect favorabil asupra calităţii formării cadrelor inginereşti şi în acelaşi
timp reprezintă o sursă suplimentară de venit importantă în deosebi în condiţiile autonomiei financiare. În
a.u. 2013/2014 în rezultatul formării continuă a fost acumulat un venit în mărime de 4,5 mln. lei , inclusiv:
 FUA- 3, 09 mln. lei: catedra ACGV – 1,51 mln. lei; catedra EMEIA – 1.37 mln. lei, Şcoala Deşign –
142 mii lei, catedra CFDP - 65, 6 mii lei
 FIMT – 1, 23 mln. lei: catedra IMT/FIMT–1.15 mln. lei, cat UTI–84,8 mii lei;
 FIEB catedra EMC - 90.2 mii lei;
 FCGC catedra EMI- 39,3 mii lei;
 FTMIA – catedra Enologie - 38,2 mii lei
 Salarizarea complimentarea a CD şi a personalului antrenat în formarea continuă în a.u. 2013/2014 a
alcătuit - 2.39 mln lei ( Art. 111 - 53 %), iar procurarea rechizitelor de birou, echipamentului didactic,
calculatoare, utilaj achitarea serviciilor, procurarea ar 1,46 mln lei (Art. 113+ 242 - 32 %).
 Nu este utilizat potențialul facultăţilor FEn, FIMCM, FIU, FIMET în formarea continuă a specialiștilor din
mediul economic. Până în prezent practic nu este valorificat potenţialul Centrului de Instruire şi Transfer
Tehnologic în Industria Alimentară, facultăţii FCGC, inclusiv a catedrei Geodezie, Cadastru şi Geotehnică.
În baza celor expuse, Senatul hotărăşte:
1. Centrul FC va organiza pentru catedrele şi facultăţile UTM, reprezentanţi ai întreprinderilor seminare
metodologice/mese rotunde privind actualitatea formării continue a personalului din economia naţională în
contextul Acordului de Asociere a Republicii Moldova la UE ( CFC de comun cu CENIOP şi facultăţile).
2. 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);
3. Centrul FC va acorda suport metodologic şi asistență facultăților și catedrelor în elaborarea şi coordonarea
programelor de formare continuă, formarea contingentului de cursanţi, organizarea cursurilor de perfecţionare şi
eliberarea documentelor de absolvire ale Ministerului Educaţiei;

4. Ţinând cont de importanţa implicării facultăţilor şi catedrelor în formarea continuă a specialiştilor din economia
naţională, facultăţile şi catedrele vor include în planurile respective începând cu a.u 2041/2015 activităţi concrete
privind dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile, inclusiv prin intermediul formării continue. Rezultatele
acestor activităţi vor fi periodic prezentate spre examinare la şedinţele Senatului de către decanii facultăţilor şi
catedrelor respective.
5. Centrul FC va ameliora activităţile de publicitate, reactualizare sistematică a informațiilor privind serviciille de
formarea continuă, iar Departamentul de Informatizare le va plasa operativ pe web site-ul UTM (CFC, Dep.
Informatizare, - sistematic).
6. Responsabil de realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru formare continua şi relaţii internaţionale
conf. univ. dr. V. Amariei.
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