Anexa nr. 2
la Hotărîrea Senatului
din ”28” noiembrie 2017
PLAN DE ACŢIUNI
pentru anii 2017-2020 privind dezvoltarea Centrului de Formare Profesională Continuă
al Universitatii de Stat din Tiraspol

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de performanţă

Termene de
realizare

Instituţii
responsabile

Costul
estimat
(mii lei)

Sursa
de finanţare

OBIECTIVUL Nr. 1. REALIZAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE, ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL
1.1.1.
Aprobarea
Regulamentului
de
organizare şi funcţionare a
CFPC,
a
structurii
organizatorice şi efectivului
limită al acestuia
1.1.2. Realizarea raportului
privind
domeniul
de
intervenţie pentru asigurarea
funcţionalităţii CFPC
1.1.3.
Elaborarea
şi
aprobarea
cadrului
de
reglementare
subsecvent
operaţionalizării CFPC
1.2.1.
Selectarea
şi
1.2. Angajarea şi
angajarea personalului de
pregătirea
personalului CFPC, conducere
conform etapelor de
operaţionalizare
1.2.2. Selectarea, angajarea
și instruirea personalului
administrativ şi auxiliar
1.1. Realizarea
cadrului juridic
pentru constituirea,
organizarea şi
funcţionarea
Centrului de
Formare
Profesională
Continuă (CFPC)

1) Regulament, aprobat prin
Senat
2) Structură organizatorică şi
efectiv limită, aprobate prin
ordinul rectorului

Semestrul IV 2017

UST

1) Raport elaborat.
2) Domenii de
identificate

Semestrul IV 2017

CFPC

Trimestrul I 2018Trimestrul III 2020

CFPC

Trimestrul I
2018

UST

Număr de
aprobate

acte

0,00

În limita
mijloacelor
bugetare

110,000

În limitele
alocaţiilor
bugetare
aprobate
anual
În limitele
alocaţiilor
bugetare

intervenţie
normative

100% de personal de conducere,
selectat şi angajat.

1)
100%
de
personal
Faza I:
administrativ şi auxiliar selectat Semestrul I –II 2018
şi angajat și instruit.
Faza II:

CFPC
120.000,00

1

Subacţiuni

Acţiuni

Indicatori de performanţă

Termene de
realizare

2) Structurile administrative şi Semestrul IV 2018
de suport managerial, constituite
şi funcţionale
1.2.3. Selectarea, angajarea 1) 100% de cadre didactice
Faza I:
și
instruirea
cadrelor titulare, selectate, angajate și Trimestrul IV 2019didactice titulare 1
instruite;
Trimestrul II 2020
2) Structuri didactice constituite
Faza II:
şi funcţionale
Trimestrul IV 2020Trimestrul II 2021

Instituţii
responsabile

UST

Costul
estimat
(mii lei)

Sursa
de finanţare

aprobate
Suport
complimentar
pentru
40.000,00
formare:
finanţat prin
contract

UST

OBIECTIVUL Nr. 2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE
2.2. Elaborarea
documentelor de
organizare,
planificare,
desfăşurare şi
evidenţă a formării
profesionale
continuă, precum şi
a suporturilor de
curs aferente

2.3. Organizarea

2.2.1.
Elaborarea
documentelor de organizare,
planificare, desfăşurare şi
evidenţă
a
formării
profesionale continuă (Faza
I
2.2.2.Elaborarea
suporturilor de curs.
Acreditarea programelor
(Faza II)
2.2.3.
Operaţionalizarea
parţială a CFPC, prin
recrutarea, selectarea şi
absolvirea cursurilor la
formarea formare continuă

2.3.1.

Documentele de organizare,
Faza I:
planificare,
desfăşurare
şi Trimestrul II 2018evidenţă a formării profesionale,
elaborate şi aprobate (Faza I)

Suporturile de curs, elaborate şi Trimestrul III 2018
aprobate.
Trimestrul IV 2020
Număr de Programe acreditate
(Faza II)
1) 100 cadre didactice ai UST,
Seria I și II –
absolvenţi ai cursurilor la
septembrie –
formarea continua.
decembrie 2017
2) 20 angajaţi (personal
Seria III și IV –
auxiliar) ai UST, absolvenţi ai ianuarie – aprilie 2018
cursurilor la formarea continuă
Seria V și IV –
septembrie decembrie 2021
Operaţionalizarea 1) 120 formatori locali, selectaţi
Decembrie 2018

UST
CFPC

UST
CFPC

UST
CFPC

UST

În limitele
alocaţiilor
bugetare
aprobate.
Suport
complimentar
250,000,00
pentru
formare:
finanţat prin
contract
40,000,00

Finanţat prin
2

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de performanţă

Termene de
realizare

Instituţii
responsabile

şi desfăşurarea
formării
personalului
prevăzut în
mijloacele de
verificare aferente
suportului bugetar
al MECC

completă a CFPC

3.1. Proiectarea
reparatiei sediului
CFPC şi a
auditoriilor
aferente
3.2 Reparaţia
sediului, realizarea
infrastructurii,
instalarea
comunicaţiilor şi
amenajarea
teritoriului CFPC

3.1.1.
Realizarea
documentaţiei de proiect de
execuţieşi deviz pentru
reparatia aud. 420 pentru
sediul CFPC
3.2.1. Achiziţia lucrărilor
de reparatie a sediului CFPC
aud. 420

Documentaţiei de proiect de Martie– Iunie 2018
execuţie şi deviz elaborată,
recepţionată şi verificat

3.2.2. Efectuarea lucrărilor
de reparatie totala pentru
operaţionalizarea parţială a
CFPC
(sistematizare,
infrastructură, instalare a
comunicaţiilor -Faza I)
3.2.3. Efectuarea lucrărilor
de
reparaţii
pentru

1) Calendarul de execuţie a Trimestrul II 2018lucrărilor, realizat şi respectat
Trimestrul III 2018
2)
Lucrările
planificate,
desfăşurate conform Calendarul
de execuţie a lucrărilor

UST

1) Calendarul de execuţie a
lucrărilor, realizat şi respectat

UST

Costul
estimat
(mii lei)

Sursa
de finanţare

şi recrutaţi la cursurile pentru
CFPC
contract
formarea continuă.
În limitele
2) 100 cadre didactice si
bugetului
angajaţi ai UST şi ai altor
aprobat.
instituții
de
învățământ,
finanțat prin
absolvenţi ai cursurilor la
1110,00
contract
formarea continuă
per
cu MECC
persoană
2.3.2.
Operaţionalizarea 1) 1500 cadre didactice,
Decembrie 2020
MECC
completă a CFPC
selectaţi şi recrutaţi la cursurile
pentru formarea continua.
OBIECTIVUL Nr. 3. PROIECTAREA, CONSTRUIREA, AMENAJAREA, DOTAREA ŞI DEZVOLTAREA CFPC

1) Caiete de sarcini elaborate.

Mai -Iunie 2018

Trimestrul II 2018

UST
CFPC

-

UST

35.000,00
Inclusiv
TVA

În limitele
bugetare
aprobate

3

Acţiuni

3.4. Asigurarea
capacităţilor
administrative şi
logistice pentru
sustenabilitatea şi
dezvoltarea CFPC

Subacţiuni

Indicatori de performanţă

operaţionalizarea completă a
CFPC
(infrastructură,
finisaje şi amenajare a
teritoriului -Faza II)
3.3.4.
Dotarea
cu
echipamente, mijloace şi
bunuri
pentru
operaţionalizarea parţială a
CFPC (faza - I)
3.3.5.
Dotarea
cu
echipamente, mijloace şi
bunuri
pentru
operaţionalizarea completă a
CFPC (faza - II)
3.4.1. Asigurarea prin
programele de dotare, a
echipamentelor, mijloacelor,
bunurilor, consumabilelor şi
materialelor necesare CFPC

2)
Lucrările
planificate,
desfăşurate conform Calendarul
de execuţie a lucrărilor
Echipamente,
mijloace
şi
bunuri, achiziţionate potrivit
planurilor anuale de achiziţii
aprobate (mobilier)

Termene de
realizare

Instituţii
responsabile

Trimestrul II - III
2018

UST

Echipamente,
mijloace
şi Trimestrul IV 2018
bunuri, achiziţionate potrivit
planurilor anuale de achiziţii
aprobate (calculatoare, printer,
etc.)
1) Mecanisme şi instrumente, Trimestrul I 2018
stabilite şi aplicate
- Trimestru IV 2020
2) Proiecte, elaborate şi
aprobate
3) Parteneriate, stabilite

3.4.2.
Asigurarea 1)
Plan
de
dezvoltare
sustenabilităţii şi dezvoltării instituţională a CFPC pentru anii
instituţionale a CFPC
2021-2025, aprobat
2) Mecanisme şi instrumente de
asigurare
a
sustenabilităţii,
stabilite şi aplicate
3.5.
Asigurarea 3.5 Accesul persoanelor cu 1) Reparația sau adaptarea a
la
formarea blocului sanitar pentru persoane
capacității
UST CES
cu dizabilități locomotorii
pentru accesul la profesională continuă
studii a persoanelor
cu CES

Costul
estimat
(mii lei)

Sursa
de finanţare

25,000,00

UST

20,000,00
-

În limitele
bugetare
aprobate

UST
CFPC

7000,00

În limitele
bugetare
aprobate

UST

35000,00

În limitele
bugetare
aprobate

Trimestru IV 2020

Trimestrul IV 2020

4

