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HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 28 mai 2013 

 
Cu privire la realizarea activităţilor planificate în  
cadrul proiectelor TEMPUS: 
1)  530740–TEMPUS-1-2012-1-DK-TEMPUS-SMGR ” 
 ”Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova”; 
2) 510952-TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR  
“Crearea ciclului 3 de studii – Programei de doctorat  
„Energii Regenerabile şi Tehnologii de Mediu”. 
 
În baza raportului prezentat de dna L. Bugaian, - coordonator local al proiectelor TEMPUS 530740 – TEMPUS 
– 1 – 2012 – 1 – DK – TEMPUS – SMGR ”Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” şi a proiectului 
510952-TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR “Crearea ciclului 3 de studii – Programei de doctorat „Energii 
Regenerabile şi Tehnologii de Mediu”. 
şi a discuţiilor desfăşurate asupra subiectului examinat 
 
SENATUL CONSTATĂ: 
 
I. Ambele Proiecte se desfăşoară în conformitate cu Cadrul de realizare a proiectului şi în limitele bugetului 
planificat.  
II. Pe parcursul duratei de implementare (15/10/2012 – 28/05/2013) în cadrul proiectului EUniAM au fost 
desfăşurate următoarele activităţi: 

1.  Lansarea proiectului la 20 noiembrie 2012 şi organizarea Seminarului privind familiarizarea  partenerilor 
din Moldova cu conceptul de Autonomie Universitară, cu exemplificare generală a modelelor din 
Universităţile partenere din UE. 
2. Au fost organizate 2 stagii de studii în Romania şi Danemarca pentru 32 persoane administrative şi de 
conducere de la 8 universităţi, 2 ministere şi 3 parteneri sociali; 
3. Sunt în pregătire alte 2 stagii pentru alte 30 de persoane de la aceiaşi parteneri din Moldova; 
4. Sunt finalizate 4 rapoarte referitor la situaţia curentă a sistemului de guvernare şi autonomie universitară 
în Republica Moldova (componentele organizatorică, academică, personal şi financiară); 
5. Este lansat site-ul proiectului EUniAM http://www.euniam.aau.dk; 
6. A fost finalizat tenderul privind procurarea echipamentului pentru Centrul Multimedia Inter-universitar. 
7. Este în curs de pregătire Conferinţa Internaţională „În căutarea (re-definirea) autonomiei universitare” 
preconizată pentru 21-22 noiembrie 2013. 

III. Pe parcursul duratei de implementare în cadrul proiectului CREDO au fost desfăşurate următoarele 
activităţi: 

a.Dezvoltarea structurii curriculum-ui pentru programul de doctorat ciclul III „Energii Regenerabile şi 
Tehnologii de Mediu”; 
b. Dezvoltarea silabis-urilor şi a conţinuturilor materialelor de predat pentru 7 cursuri, anume: 
i. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile (prof. V. Dugheru, I. Sobor); 
ii. Pompe de căldură – tehnologie şi aplicaţii (prof. V.Cartofeanu); 
iii. Eficienţă energetică (prof. A. Guţu); 
iv. Sisteme de conversie a energiei solare (prof. I. Sobor); 
v. Sisteme de conversie a energiei hidraulice (prof. I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan);  
vi. Politici de mediu si evaluarea impactului  de mediu (prof. P. Todos); 
vii. Metodologia cercetării creative  (prof. V. Dulgheru); 
c. Dezvoltarea site-ului CREDO www.utm.md/credo 
d. Abilitarea UTM cu dreptul de pregătire de doctorat la specialitatea  05.14.08 - ”Surse noi şi regenerabile de 
energie”; 
e.Admiterea în anul de studii 2012/2013 a 2 doctoranzi la specialitatea sus numită; 
f. Comunicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea doctoranzilor la Conferinţe şi Expoziţii, 

Ex. Conferința “Energy of Moldova – 2012. Regional aspects and development”, October 4-6, 2012 

g.Participarea la Competiția “MOLDOVA ECO ENERGETICA 2012” la categoria ”Cea mai bună Iniţiativă 
Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice”, locul I. 
h.Participarea a 10 profesori şi a 5 doctoranzi la stagii la universităţile partenere; 
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i. Procurarea soft-ului WindPro şi echipamentului de laborator: termovizorului Thermal Imager FLIR E50bx şi 
a Tunelului aerodinamic întru suport pentru pregătirea doctoranzilor în domeniul ER; 
j. În cooperare cu UNDP a fost publicat manualul „Eficienţa energetică”, autori prof. A. Guţu şi lect. Larisa 
Tcaci. 

 
În contextul celor comunicate SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
1. A considera activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor 530740–TEMPUS-1-2012-1-DK-TEMPUS-SMGR  
”Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” şi 510952-TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR 
“Crearea ciclului 3 de studii – Programei de doctorat „Energii Regenerabile şi Tehnologii de Mediu”, ca 
satisfăcătoare. 
2. În scopul asigurării implementării cu succes a planului de acţiuni prevăzut de proiectele menţionate şi de 
consolidare şi sustenabilitate a rezultatelor se vor realiza următoarele activităţi: 
a. Proiectul EUniAM: 

i. Echipele de proiect vor organiza discuţii publice privind Raportul referitor situaţia curentă a sistemului de 
guvernare şi autonomie universitară în Republica Moldova (componentele organizatorică, academică, 
personal şi financiară); 
ii. Echipa de achiziţie va gestiona procurarea echipamentului pentru Centrul Multimedia Inter-universitar; 
iii. Administraţia UTM va finisa sala pentru instalarea echipamentului; 
iv. Administraţia universităţilor partenere împreună cu compania furnizor de echipament va instala 

echipamentul pentru rețeaua Centrulului Multimedia Inter-universitar. 
v. În scopul acumulării unei  experienţe de autonomie universitară de la Universităţile din UE coordonatorul 
de proiect va gestiona realizarea stagiilor în Lituania, Scoţia şi Suedia pentru 45 de persoane de conducere 
şi administrare universitară;  
vi. În scopul unei definiri raţionale a noţiunii şi a conţinutului  sintagme „Autonomie Universitară” echipa de 
proiect va pregăti şi realiza Conferinţa Internaţională „În căutarea-redefinirea autonomiei universitare” 
preconizată pentru 21-22 noiembrie 2013; 
vii. În baza Raportului referitor la situaţia curentă a sistemului de guvernare şi autonomie universitară în 
Republica Moldova şi a experienţei acumulate pe parcursul stagiilor la Universităţile din UE echipa proiectului 

împreună cu toate persoanele implicate în proiectul EUniAM va elabora măsuri cu privire la Îmbunătățirea 
Guvernării şi Autonomiei Universitare în Republica Moldova. 

b. Proiectul CREDO: 
i. Coordonatorul de proiect va gestiona participarea a 2 doctoranzi la Şcoala de vară din Barcelona privind 
Sistemele de Energii Regenerabile (iunie 2013); 
ii. Coordonatorul de proiect va gestiona publicarea unui manual şi a 2 două note de curs pentru doctoranzii 
domeniului ER elaborate în cadrul proiectului CREDO; 
iii. În scopul sustenabilităţii rezultatelor proiectului  Conducătorii programelor de studii în ER vor majora 
numărul de teze de masterat şi doctorat în domeniul menţionat; 
iv. În scopul diseminării informaţiei privind domeniul ER doctoranzii vor continua dezvoltarea conţinutului site-
ului CREDO; 
v. Şcoala doctorală UTM va coordona elaborarea programului de doctorat în domeniul ER pentru ciclul III 
universitar (activitatea este condiţionată de adoptarea Codului Educaţiei). 

3. Controlul executării prezentei hotărâri se impune, coordonatorului de proiecte, prof. univ., dr. hab. dnei L. 
Bugaian, prorector studii masterat şi doctorat. 
 

       Preşedintele Senatului UTM  
       Ion Bostan, Acad. AŞM 
 
       
       Secretarul Senatului UTM  
       Ion Sobor, prof. univ,. dr.         


