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Totalurile activităţii de cercetare
ştiinţifică în a. 2010 şi sarcinile pentru a. 2011

În baza informaţiei prezentate de către prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof. univ. dr. hab V.
Dorogan şi având în vedere obiectivele trasate de Rectorul universităţii pentru a.2011, compartimentul
„Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică”

SENATUL HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba totalurile activităţii de cercetare ştiinţifică în a. 2010 şi sarcinile pentru a.2011.

2. În vederea asigurării în continuare a eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică la UTM a aproba un
plan de acțiuni, coordonat de Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi Departamentul Investigaţii
Ştiinţifice şi Dezvoltare Tehnologică (DIŞDT), cu următoarele activităţi:

2.1. Coordonarea eficientă a cercetării universitare conform direcţiilor prioritare în cercetarea
națională.

2.2 Promovarea consecventă a integrării  activităților de educație și cercetare – conform cerințelor
Procesului Bologna.

2.3. Sporirea eficienţei cercetării prin:
• extinderea relaţiilor cu Centrele de cercetare naţionale şi internaţionale, în vederea participării mai

active a colaboratorilor în programele internaţionale PC 7, transfrontaliere (cu România şi
Ucraina), bilaterale (cu Rusia, Ucraina, Belarusi);

• concentrarea potenţialului uman şi tehnico-ştiinţific al universităţii în cadrul Centrelor de
cercetare;

• instruirea doctorală în cotutelă;
• sporirea motivaţiei antrenării personalului didactic în  cercetare.

     2.4. Extinderea ariei de cercetare a universităţii prin:
• crearea colectivelor mixte cu scopul promovării mai eficiente a cercetărilor interdisciplinare;
• promovarea unui program de stat în domeniul materialelor de construcţie (ţinând cont de zona

seismică unde e plasată RM şi de lipsa unui concept naţional în acest domeniu);
• promovarea unui program de stat în domeniul procesării şi securizării produselor alimentare

(domeniu unde RM ar putea fi competitivă pe piaţa internaţională;
2.5. Demararea procesului de autoevaluare științifică și reacreditarea  Centrelor de cercetare ale
universităţii de către CNAA, inclusiv formarea unui nou Centru de cercetare în baza FIU.
2.6. Depunerea eforturilor de rigoare în vederea promovării revistei Meridian Ingineresc  în categoria B.
2.7. Diseminarea rezultatelor cercetării cu scopul  cointeresării agenţilor economici în implementarea lor
prin diverse metode - participarea la conferinţe ştiinţifice, seminare, promovarea rezultatelor cercetării şi
inovării la Saloanele internaţionale de invenţii şi realizări  tehnico-ştiinţifice, organizarea publicităţii
cercetării inginereşti prin intermediul meselor rotunde, emisiunilor radio şi TV.
2.8. Fortificarea Școlii Doctorale a UTM prin:

•  antrenarea cu salarizare a masteranzilor şi doctoranzilor în realizarea proiectelor ştiinţifice;
• accesul masteranzilor şi doctoranzilor la utilajul tehnico-ştiinţific;
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• utilizarea relaţiilor internaţionale pe care le au colaboratorii cu centre de cercetare din străinătate,
etc.
2.9. Antrenarea mai masivă a studenţilor în procesul de cercetare prin:

• proiecte de an, teze de licenţă și masterat cu elemente de cercetare;
• participarea studenţilor la conferinţele universitare şi internaţionale;
• sporirea cotei de salarizare a studenţilor în proiectele de cercetare.

2.10. Sporirea eficienţei brevetării realizărilor ştiinţifice prin:
• achitarea în continuare a cheltuielilor pentru brevetare;
• motivarea materială a activităţii inovaţionale.

2.11. Implementarea realizărilor științifice în procesul didactic – cea mai     strategică și eficientă formă
de utilizare a rezultatelor cercetării, prin:

• utilizarea rezultatelor în cursurile teoretice și practice;
• lucrări de laborator în baza dispozitivelor și aparatelor elaborate de colaboratorii UTM;
• editarea lucrărilor metodico-didactice în care sunt expuse rezultatele cercetării;
• organizarea seminarelor didactice pentru masteranzi și studenții anilor superiori, etc.

2.12. Continuarea selectării materialelor pentru formarea unei expoziţii virtuale a elaborărilor Universităţii
Tehnice, cu plasare pe situl universităţii.
3. Responsabil pentru realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof. univ.
dr. hab. V. Dorogan.

Preşedinte al Senatului U.T.M.,
acad. A.Ş.R.M. prof. univ. I. Bostan

Secretar ştiinţific al Senatului,
prof. univ., dr. I. Sobor
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