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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 17 noiembrie 2020

Totalurile activităților de pregătire
a blocurilor de studii şi căminelor studențești
pentru exploatare în perioada rece a anului 2020-2021
În baza raportului prezentat de Directorul Tehnic, dl Dorin Trofimciuc, privind totalizarea
activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi a căminelor studenţeşti pentru exploatarea în
perioada rece a anului universitar 2020/2021, şi a dezbaterilor pe marginea acestuia,
SENATUL CONSTATĂ:
De către Direcția Tehnică a UTM au fost întreprinse următoarele măsuri:
• Executarea lucrărilor de reparaţii şi pregătirea edificiilor Universităţii pentru exploatarea în
perioada rece a anului 2020/2021;
• Finalizarea procedurii de conectare a tuturor obiectivelor universitare la agent termic;
• Finalizarea lucrărilor de termoizolare a galeriei de trecere spre aula 6/2;
• Finalizarea lucrărilor de termoizolare a blocului de studii nr.5, inclusiv aula 5/1;
• Elaborarea proiectului pentru reproiectarea căminului studenţesc nr. 11 din str. Studenţilor
3/2;
• Reparaţia capitală a acoperişurilor (blocul de studii nr.10, CAS; aula 3/3) – 1853m2;
• Schimbarea integrală a geamurilor din PVC cu reparaţia glafurilor în blocurile de studii nr.3
(inclusiv etajul tehnic), nr.9 şi 10, Centrului de Agrement şi Sport;
• Reparaţia capitală a fațadei blocul de studii nr.10;
• Montarea confecțiilor PVC (blocuri de studii – 278 buc.; cămine- 139 buc).
În contextul celor expuse,
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1.

2.
3.

A considera activitatea Direcţiei Tehnice întreprinsă la pregătirea blocurilor de studii şi
căminelor studenţeşti pentru exploatarea în perioada rece a anului 2020 cu calificativul foarte
bună;
Elaborarea Planului de Reparaţii pentru anul 2021;
Alocarea surselor financiare pentru confecționarea şi montarea instalațiilor PVC în cămine şi
blocuri de studii, în măsura posibilităţii;
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Monitorizarea realizării proiectelor iniţiate în anii 2018/2019 (izolarea termică a căminului nr.2
din str.Studenţilor,7/1; anunţarea Licitației Publice pentru achiziționarea lucrărilor de
reproiectare a căminului nr.11, str. Studenţilor, 3/2);
5. Reparaţia capitală a sistemului de încălzire în blocurile de studii nr.10 şi nr. 5 (etajul tehnic);
6. Reparaţia capitală a fațadei blocul de studii nr.9 din bd.Dacia,39;
7. Elaborarea documentației de proiect pentru termoizolarea blocului de studii nr.3 str.
Studenţilor, 9/7;
8. Elaborarea documentației de proiect pentru termoizolarea căminului nr.12 din str. Studenţilor,
7/2 cu executarea lucrărilor de reabilitare termică a căminului;
9. A desemna responsabil pentru executarea prezentei Hotărâri pe Şeful Direcţiei Tehnice, dl
Dorin Trofimciuc.
10. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prorectorului pentru studii conf. univ., dr.
Andronic Serghei.
4.

________________
Viorel BOSTAN,
profesor universitar, doctor habilitat,
Președintele Senatului

________________
Spiridon Rusu,
conferențiar universitar, doctor,
Secretar Științific al Senatului

