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I. PRINCIPII GENERALE

1.1 Centrul de Instruire Antreprenorială (în continuare Centrul) este creat în cadrul Universităţii
Tehnice a Moldovei conform Hotărârii Senatului UTM nr.__ din_______________, în
scopul prestării serviciilor de instruire şi consultanţă în afaceri destinate studenţilor,
masteranzilor, doctoranzilor şi absolvenţilor acesteia, tuturor persoanelor interesate în sporirea
competenţelor şi dexterităţilor pentru iniţierea şi gestionarea unei afaceri proprii.

1.2 Centrul este o subdiviziune de instruire, consultanţă şi informare  al Universităţii Tehnice a
Moldovei. Centrul activează pe bază de gestiune internă şi menţine o contabilitatea distinctă.

1.3 Centrul nu are personalitate juridica proprie şi cont bancar propriu.
1.4 Activitatea Centrului  este reglementată de legislaţia Republicii Moldova, Statutul UTM, de

prezentul Statut şi alte acte normative ce ţin de sistemul educaţional.
1.5 Centrul se constituie pentru o durată nelimitată.

II. MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITATEA CENTRULUI

2.1 Misiunea Centrului este de a instrui studenţii şi masteranzii în domeniul antreprenoriatului şi de
a asigura o consultanţă adecvată pentru iniţierea unei afaceri proprii.

2.2 Principalele obiective propuse pentru realizarea misiunii Centrului sunt:
- dezvoltarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în domeniul antreprenoriatului pentru studenţii şi

masteranzii UTM;
- organizarea  cursurilor de iniţiere şi gestionare a afacerii proprii pentru  studenţi, şi masteranzi

în calitate de competenţe complementare la cele inginereşti şi ştiinţifice;
- acordarea de consultanţă pentru studenţi şi masteranzii, colaboratorii universităţii ş. a. in

vederea iniţierii şi gestionării afacerii proprii;
- pregătirea formatorilor pentru predarea cursului şi acordarea de consultanţă ce ar dezvolta

capacităţile antreprenoriale ale beneficiarilor;
- facilitarea implicării absolvenţilor UTM în procesul de creare a noilor locuri de muncă;
- promovarea inovaţiilor în activitatea de antreprenoriat;
- dezvoltarea bazei tehnico-materiale ale Centrului;
- stabilirea de relaţii de colaborare cu facultăţile UTM în privinţa acordării de suport didactic şi

de consultanţă;
- colaborarea cu alte Centre şi organizaţii similare din ţară şi străinătate;
- dezvoltarea instruirii şi a consultanţei pentru toate persoanele interesate în sporirea

competenţelor şi abilităţilor pentru iniţierea şi gestionarea unei afaceri proprii.
2.3 În scopul realizării obiectivelor Centrul poate presta următoarele servicii:

- instruire;
- consultare;
- să exercite alte atribuţii ce nu contravin legislaţiei, statutului şi regulamentelor UTM.

III. BENEFICIARII CENTRULUI

3.1 De serviciile prestate prin intermediul centrului beneficiază următoarele categorii de
persoane:

- studenţii, masteranzii, doctoranzii UTM;
- angajaţii UTM;
- precum şi alte persoane fizice şi juridice cointeresate în serviciile prestate de Centru.
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IV. STATUTUL JURIDIC SI ACTIVITĂŢI FINANCIARE

4.1 Centrul  este o subdiviziune subordonată rectorului UTM, are un subcont al contului UTM în
banca respectivă.

4.2 Centrul efectuează activităţile propuse în baza principiului de autofinanţare. Resursele
financiare obţinute de Centru vor fi planificate, colectate şi gestionate în coordonare cu condiţiile
de utilizare respectate de subdiviziunea de Planificare şi Contabilitate UTM şi cu aprobarea
acesteia.

4.3 Documentele pe care se cere ştampila pentru operaţiuni bancare şi gospodăreşti a UTM,
ştampila şi stema de stat a Republicii Moldova, sunt semnate de rectorul UTM.

V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

5.1    În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Centrul are următoarele drepturi:
- de a avea o structura organizatorică executivă şi organ de consultanţă, sub formă de Consiliu

Consultativ;
- de a presta servicii specifice domeniului de activitate;
- de a edita publicaţii şi materiale didactice, necesare procesului de instruire şi asistenţă;
- de a acumula şi folosi informaţii legate de obiectivele  activităţii sale;
- de a acţiona ca iniţiator şi organizator al stagiilor pentru personalul administrativ şi formatori,

al practicii pentru studenţi.
5.2    Centrul are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile prezentului Statut, regulamentele aprobate de UTM şi legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova;

- să gestioneze corect fondurile băneşti şi bunurile obţinute;
- să realizeze consultaţii şi instruire profesionistă pentru beneficiari;
- să efectueze, după caz, instruirea specialiştilor săi;
- să analizeze şi evalueze periodic calitatea cursurilor oferite, prin testarea şi analiza nivelului de

satisfacere a cursanţilor;
- la sfârşit de an financiar, directorul prezintă  Consiliului Consultativ un raport referitor  la

activitatea desfăşurată şi  situaţia financiară, precum şi planurile pe următoarea perioadă.

VI. STRUCTURA ŞI CONDUCEREA CENTRULUI

6.1 Funcţionarea Centrului se desfăşoară conform legilor în vigoare: Legea Învăţământului (nr.
547-XIII din 21.07.1995), Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue
(nr. 1224 din 09 noiembrie 2004), Normele metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor
Programelor de formare profesională continuă (nr. 549 din 16  noiembrie 2005), a Statutului UTM
şi prezentului Statut.
Centrul este subordonat Rectorului UTM. Coordonarea şi legătura permanentă a Centrului cu
Rectorul este realizată prin Preşedintele Consiliului Consultativ.

6.2 Centrul dezvoltă relaţii funcţionale cu facultăţile şi catedrele din cadrul UTM şi relaţii de
colaborare cu Centrele de instruire in domenii asemănătoare din republică şi exterior.

6.3 Activităţile centrului  sunt coordonate de Consiliul Consultativ format din şase membri:
- Preşedintele Consiliului Consultativ (Prorector UTM);
- Directorul executiv al Centrului;
- Decanul Facultăţii Inginerie Economică şi Business;
- trei responsabili de campusurile Râşcani, Botanica şi Centru.
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6.4 Prorectorul si Decanul Facultăţii Inginerie Economică şi Business rămân în Consiliul
Consultativ pe termenul cât îşi păstrează poziţiile respective.

6.5 Consiliul Consultativ are următoarele atribuţii:
- aprobarea strategiei de dezvoltare a Centrului;
- aprobarea rapoartelor anuale;
- soluţionarea conflictelor din cadrul Centrului;
- atragerea de fonduri pentru finanţarea activităţii Centrului.

Împuternicirile Consiliului Consultativ  nu pot fi delegate altor persoane.

6.6 Centrul dispune de următorul personal:
- directorul executiv;
- responsabili de campusurile Râşcani, Botanica şi Centru.
- personal specializat (prin cumul) în dependenţă de serviciile prestate.
- secretar (în caz de necesitate).

6.7 Conducerea operativă a Centrului şi gestionarea fondurilor obţinute este efectuată de
directorul executiv în coordonare cu preşedintele Consiliului Consultativ.
Directorul executiv:

- reprezintă interesele Centrului în faţa altor instituţii;
- elaborează strategia de dezvoltare a Centrului;
- elaborează planurile de activitate;
- elaborează şi gestionează proiecte educaţionale;
- gestionează activitatea operaţională a Centrului;
- promovează serviciile Centrului;
- prezintă rapoartele anuale către Consiliul Consultativ;
- coordonează activitatea personalului Centrului şi efectuează controlul executării lor;
- realizează corespondenţa curentă şi gestionează informaţia ce se referă  de competenţa

Centrului.

VII. PATRIMONIUL ŞI UTILIZAREA ACESTUIA

7.1 Centrul utilizează, în condiţiile legii, patrimoniul aflat în folosinţa UTM: un birou pentru
amplasarea de bază a Centrului, care va fi folosit pentru activităţile cu un număr mic de beneficiari, un
computer PC şi o imprimantă. În cazul organizării instruirii cu un număr mai mare de 10 persoane vor
fi folosite auditoriile disponibile coordonate cu decanul(nii) facultăţii pentru studenţii căreia vor fi
prestate serviciile. Cheltuielile pentru utilităţi în cazul prestării serviciilor pentru studenţii UTM vor fi
acoperite din sursele financiare ale UTM. În cazul prestării serviciilor în afara UTM în bugetul
serviciilor vor fi incluse cheltuieli pentru acoperirea utilităţilor.
7.2 Pentru dezvoltarea bazei materiale proprii Centrul din sursele proprii poate achiziţiona mijloace
fixe, obiecte de inventar şi materiale de uz operaţional.
7.3 Patrimoniul acumulat de Centru rămâne în dotarea Centrului pe toată durata funcţionării sale, iar
în caz de desfiinţare, rămâne în patrimoniul UTM.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

8.1 Prezentul Statut este o parte componentă a Statutului UTM in cazul când apar
contradicţii, prevederile Statutului UTM sunt prioritare.
8.2 Prezentul Statut poate fi modificat şi completat prin hotărârea Senatului UTM.


