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HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 29 ianuarie 2013 

 

 
Participarea catedrelor UTM în proiecte  
internaţionale de cercetare (perioada 2006 - 2012) 
 

În baza informaţiei prezentate de către prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof. univ. dr. hab. V. 
Dorogan privind participarea catedrelor şi laboratoarelor de cercetare în proiecte internaţionale 
SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
 
1. A aproba totalurile activităţii de cercetare ştiinţifică la catedre şi laboratoare ştiinţifice pentru 
perioada 2006 – 2012. 
2. În vederea sporirii eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică la UTM se aprobă un plan de activităţi 
monitorizate de  prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi departamentul DIŞDT, cu următoarele 
obiective:   

2.1. Asigurarea sprijinul necesar colectivelor de cercetare pentru promovarea proiectelor 
naţionale şi internaţionale, punând un accent major pe partenerii din ţară şi de peste hotare 
(universităţi, institute de cercetare, agenţi economici); 
2.2. Editarea materialelor informative, ce vizează realizările ştiinţifice, în limba engleză cu 
plasarea lor pe pagina web UTM; 
2.3. Diseminarea rezultatelor cercetării prin participare la saloane internaţionale de invenţii şi 
transfer tehnologic, conferinţe,simpozioane etc; 
2.4. Promovarea mai insistentă a instruirii doctorale prin cotutelă (cu conducători din străinătate), 
factor care contribuie la obţinerea rezultatelor ştiinţifice comune şi stabilirea/întărirea relaţiilor de 
colaborare internaţională; 
2.5. Organizarea seminarelor de instruire şi promovare a proiectelor PC7, Horizon 2020; 
2.6. Organizarea trainingurilor pentru tineri cercetători în domeniul protecţiei proprietăţii 
intelectuale şi transferului tehnologic; 
2.7. Susţinerea financiară în continuare a activităţii de brevetare prin achitarea taxei de brevetare 
şi acordarea primelor; 
2.8. Amplificarea procesului de implicare a colaboratorilor tineri în procesul de cercetare ştiinţifică 
prin instituirea echipelor de cercetare din tineri cercetători pentru realizarea proiectelor tehnico-
ştiinţifice cu impact major pentru relansarea economiei şi cercetării în ansamblu, cu finanţare din 
contul special al UTM; 

4. Responsabil pentru realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof. 
univ. dr. hab. V. Dorogan.  

 
 

Ion BOSTAN, 
Preşedinte al Senatului,  
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