
 
HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 31 ianuarie  2012 
 

Totalurile activităţii de cercetare  
ştiinţifică în a. 2011 şi sarcinile pe a.2012 
 
În baza informaţiei prezentate de către prorectorul pentru cercetare ştiinţifică, prof. univ. dr. hab V. Dorogan şi 
având în vedere obiectivele trasate de Rectorului universităţii pentru a.2012, compartimentul „Cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică” 
 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
 
1. A aproba totalurile activităţii de cercetare ştiinţifică în a. 2011 şi sarcinile pentru a.2012.  
2. În vederea asigurării în continuare a eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică la UTM a aproba un plan de 
acţiuni, 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 naţională. 
2.2 Promovarea consecventă a integrării  activităţilor de educaţie şi cercetare – conform exigenţelor 
europene prin:  

•  participare activă la elaborarea actelor normative la diverse niveluri; 
•  acordarea consultanţei necesare în vederea elaborării Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice 
racordat la rigorile UE; 
• promovarea specificului ştiinţelor inginereşti la elaborarea criteriilor de apreciere a calităţii cercetărilor 
la nivel naţional. 

2.3. Sporirea eficienţei cercetării prin: 
• optimizarea structurii de cercetare la UTM prin  concentrarea potenţialului uman şi tehnico-ştiinţificşi 
şi aprobarea ei de către CNAA; 
• colaborare mai eficientă a Centrelor de cercetare ale UTM cu Instituţiile AŞM, instituţiile de ramură şi 
agenţii economici; 

• acordarea atenției deosebite promovării proiectelor în cadrul programelor europene (PC7) și 
proiectelor internaţionale bilaterale (cu România, Germania, Italia, Ucraina, Rusia, Belarusi etc); 
• instruirea doctorală în cotutelă cu centrele de cercetare europene. 

2.4. Extinderea ariei de cercetare a universităţii prin: 
• crearea colectivelor mixte cu scopul promovării mai eficiente a cercetărilor interdisciplinare; 
• promovarea în instanţele superioare a necesităţii lansării noilor programe de stat in domeniile de 
interes major pentru economia naţională     (electronică, construcţii, procesarea produselor alimentare, 
tehnologii informaţionale); 
• dezvoltarea infrastructurii Incubatorului de Inovare POLITEHNICA” şi promovarea ideilor inovaţionale 
în cadrul acestuia. 

2.5. Asigurarea condiţiilor necesare şi monitorizarea reacreditării ştiinţifice a universităţii de către CNAA. 
2.6. Eficientizarea măsurilor de promovare a revistei „Meridian Ingineresc” într-o categorie mai superioară. 
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. Acordarea suportului necesar în fortificarea Şcolii doctorale în domeniul ingineriei, pentru sporirea 
calităţii tezelor şi micşorarea termenului de realizare. 

2.9. Antrenarea studenților, masteranzilor în procesul de cercetare prin centre de creativitate, proiecte de 

an, teze de licenţă şi masterat. Stimularea participării studenților şi masteranzilor la conferinţele 
universitare şi internaţionale. 
2.10. Sporirea eficienţei brevetării realizărilor ştiinţifice prin: 

• achitarea în continuare a cheltuielilor pentru brevetare; 
• motivarea materială a activităţii inovaţionale. 

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

• utilizarea rezultatelor în cursurile teoretice şi practice; 
• lucrări de laborator în baza dispozitivelor şi aparatelor elaborate de colaboratorii UTM; 
• editarea lucrărilor metodico-didactice în care sunt expuse rezultatele cercetării; 

2.12. Implementarea elaborărilor în vederea comercializării acestora  inclusiv prin intermediul incubatorului 
de inovare ”Politehnica” 
2.13. Completarea în continuare a bazei de date pentru expoziţia virtuală a elaborărilor Universităţii 
Tehnice.  

 3. A numi pe Marusic Galina, şef doctorantură, în calitate de consultant pentru întocmirea dosarelor depuse de 
către studenţi la concurs pentru obţinerea bursei SOROS.  
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 4. Responsabil pentru realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru    cercetare ştiinţifică prof. univ. dr. hab. 
V. Dorogan. 

 
Preşedintele Senatului U.T.M. 
Ion Bostan,  acad. AŞM 
 
 
Secretarul Senatului U.T.M. 
Ion Sobor,  prof. univ. dr. ing.                          


