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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 26 mai 2020 

Cu privire la Activitatea Colegiului Tehnic ca  
subdiviziune a UTM. Sarcini de perspectivă,  
probleme și căi de soluționare 

În baza informației prezentate de către directorul Colegiului Tehnic, grad managerial II, grad 

didactic I, Dumitru VENGHER referitor la activitatea Colegiului Tehnic 

SENATUL CONSTATĂ: 

 Colegiul Tehnic al UTM, instituție de învățământ profesional tehnic post secundar, unitate 

funcțională a Universității Tehnice a Moldovei, își desfășoară activitatea în baza actelor 

normative ce vizează activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic post secundar 

și post secundar non terțiar și pregătește specialiști cu studii profesionale în domeniile 

inginerie și activități inginerești; 

 Colegiul a fost acreditat cu specialitățile: 

o 2005 Mașini-Unelte și scule - Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr.5.4 din 

27 mai 2004; 

o 2004 Tehnologia Prelucrării materialelor - Hotărârea Colegiului Ministerului 

Educației și Tineretului Nr. 1.3.1 din 10 februarie 2009; 

 admiterea la Colegiul Tehnic are loc conform Regulamentului de admitere în instituțiile de 

învățământ profesional tehnic, aplicând Strategia de promovare a Colegiului Tehnic în 

colaborare strânsă cu CEGHID; 

 în Colegiul Tehnic al UTM activează secția de studii (12 grupe), 3 catedre (”discipline de 

cultură generală”, ”discipline de specialitate și instruire practică” și ”îndrumătorilor de 

grupă”); 

 instituția oferă pregătirea la programele profesionale de nivelul ISCED IV cu specialitățile: 

o 71540 Mașini și sisteme de producție – calificarea tehnician proiectant mecanic (4 ani 

de studii); 

o 71590 Tehnologia prelucrării materialelor – calificarea tehnician prelucrări mecanice 

(4 ani de studii și la 2 ani de studii învățământ dual); 

o 715110 Utilaj tehnologic industrial și accesorii – calificarea tehnician mentenanță 

mecanică echipamente industriale); 

 funcția de bază a domeniului de formare este concepția și industrializarea produselor prin 

tehnologiile integrale ”produs-proces” și se realizează în cadrul fiecărui program de 

formare printr-un bloc comun de formare ce permite punerea accentului pe activități și 

obiecte specifice, fiind respectate principiul complementarității și principiul formării 

specialiștilor cu o pregătire corespunzătoare nivelului IV; 
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 elevii sunt implicați în procesul de studii conform cerințelor stipulate în planul de 

învățământ, participă la activitățile extra curriculare atât în cadrul instituției, cât și înafara 

ei (pe parcursul anului de învățământ profesorii Colegiului pregătesc elevii pentru 

participarea la diferite concursuri locale, zonale și republicane); 

 stagiile de practică la fel sunt petrecute după cerințele stipulate în planul de învățământ și 

în baza regulamentului de organizare și desfășurare a practicii; 

 formarea profesională a cadrelor didactice la discipline de specialitate se realizează prin 

participarea la cursurile de formare continuă la Centrul de Formare Continuă al UTM, 

disciplinele de cultură generală - la Institutul de Științe ale Educației, Institutul de Formare 

Continuă, Universitatea Pedagogică din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, etc.; 

 reparația capitală a 2 săli de calculatoare; 

 demararea reparației sălii festive; 

 a fost elaborat proiectul de rețelistică a blocului de studii, atelierului și anexei Colegiului; 

 este în proces elaborarea Regulamentului de activitate a ”Centrului Tehnologiilor”; 

 în cadrul proiectului social, Colegiul Tehnic a obținut o donație din partea asociației 

obștești Concordia: 21 calculatoare, 50 maiouri sportive, 50 chipiuri, 300 pixuri și 300 

rulete; 

 din partea unui agent economic, a fost obținută donația de 12 bănci de studii pentru ore 

practice; 

 Colegiul Tehnic participă în proiectul de Ecologizare a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic. În cadrul proiectului, pentru separarea deșeurilor, au fost primite în 

donație 4 tomberoane mari de exterior și 12 urne de interior. Cu forțele proprii a fost 

amenajat locul cu acces limitat pentru colectarea deșeurilor; 

 a fost efectuată reparația capitală a podelei în sala de sporturi, în proces este amenajarea cu 

accesorii pentru jocurile sportive; 

 a fost renovată podeaua din sala de festivități; 

 s-a efectuat reparația capitală a coridorului et.4 din blocul de studii; 

 au fost reparate cosmetic cabinetele; 

 în proces de reconstrucție sunt vestiarele sălii de sporturi; 

 în proces de reparație sunt 2 auditorii și 3 cabinete administrative. 

ASPECTE PROBLEMATICE: 

 clădirea nu este izolată termic, cu majoritatea geamurilor învechite, ce creează un mare 

disconfort pe timp de iarnă; 

 intrarea centrală și holul necesită reparație capitală; 

 laboratoarele disciplinelor de cultură generală sunt slab înzestrate; 

 atelierul de instruire practică necesită reparație, iar utilajul o modernizare; 
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 este parțial deteriorat traseul de alimentare cu energie electrică; 

 canalizarea instituției necesită reparație sau replanificarea conectării; 

 numărul avansat de absențe a elevilor; 

 insuficiența cadrelor didactice de bază; 

 lipsa unui cabinet specializat de psihologie; 

 numărul foarte mic al elevilor înmatriculați în bază de contract. 

În contextul celor comunicate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. Activitatea Colegiului Tehnic al UTM se apreciază cu calificativul bună. 

2. De sporit eficiența activități Colegiului Tehnic al UTM, prin realizarea următoarelor 

obiective: 

• Revizuirea și modernizarea planurilor de studii pentru toate specialitățile (august 2020, 

Responsabil: Director Dumitru Vengher, șef catedra DS și IP Nicolae Trifan); 

• Elaborarea Regulamentului de ordine internă, Regulamentului Intern de organizare și 

funcționare și procedurilor de sistem a Colegiului Tehnic al UTM (august 2020, 

Responsabil: director adjunct Instruire și educație Diana Borș); 

• Elaborarea Regulamentului de activitate a ”Centrului Tehnologiilor” (august 2020, 

Responsabil: Director Dumitru Vengher, director adjunct pentru Instruirea practică Ion 

Corcodel); 

• Modernizarea Strategiei de reducere a absenteismului și abandonului școlar (august 2020, 

Responsabil: director adjunct instruire și educație Diana Borș, șef catedră ÎG Carolina 

Cheianu-Tudos, psiholog școlar Gusina Luminița); 

• Pregătirea unui cabinet destinat pentru consultații psihologice a elevilor (octombrie 2020, 

Responsabil: Directorul Direcției Tehnice Dorin Trofimciuc, psiholog Luminița Gusina); 

• Adaptarea, în măsura posibilității, a sistemului ”DECANAT” la necesitățile Colegiului (a.î. 

2020-2021, Responsabil: șef DTIC Vasile Chetroi și responsabil baza de date a colegiului 

Vadim Siminel); 

• Modificarea numărului de reprezentanți în Senatul UTM din partea Colegiului Tehnic, în 

formula: 1 din oficiu (Director Colegiu), 1 cadru didactic și 1 elev (prin procedura de 

alegere) (cu aplicare la alegerea în următorul Senat); 

• Dotarea cu utilaj minim necesar laboratoarele de Fizică, Chimie-Biologie, Mecanică 

Aplicată, Electromecanică și Standardizare (Responsabil: șef DMR Daniela Pojar, șef 

catedra DCG Liudmila Gusina); 

• Implementarea proiectului de rețelistică prin asigurarea cu materiale necesare de 

comunicare și instalare (Responsabil: șef DTIC Vasile Chetroi, ing. DTIC Mihail Crivoi); 

• Evaluarea volumului de lucru și a sumelor de reparații: intrării centrale; holului; sala de 

festivități (iulie 2020, Responsabil: Director DT Dorin Trofimciuc); 
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