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Hotărârea  Senatului UTM 

din 25.02. 2014 
 
Cu privire la activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie UTM 
 
În baza raportului prezentat de prorectorul studii masterat şi doctorat, prof. univ., dr. hab. L. Bugaian, privind 
activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie UTM şi a discuţiilor desfăşurate în contextul subiectului examinat 
 

SENATUL CONSTATĂ: 
 
1. În scopul asigurării calităţii şi consolidării studiilor de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie UTM pe 

parcursul anului de studii 2012/2013 au fost realizate diferite activități. În calitate de rezultate pot fi enumerate 
următoarele: 

 Actualmente la UTM îşi fac studiile 132 de doctoranzi (115 bugetari şi 17 în bază de taxă). Structura 
doctoranzilor încadraţi la doctorat este următoarea: Tehnologii avansate, produse industriale 
scientointensive şi materiale noi în construcţia de maşini – 11 (8%); Tehnologii moderne în domeniul 
electrotehnicii şi energeticii – 15 (11%); Electronică, informatică şi comunicaţii – 42 (32%); Procesarea, 
calitatea şi securitatea produselor alimentare – 18 (14%); Arhitectură, construcţie şi design – 20 (15%); 
Antreprenoriat şi educaţie socioumană în inginerie – 26 (20%).  

 Din alte ţări (România) îşi fac studiile 7 doctoranzi: 2 doctoranzi la Științe tehnice şi 5 la Economie. 

 În rezultatul concursului de admitere la studiile de doctorat la 1 noiembrie 2013 au fost înmatriculate 37 de 
persoane, dintre care 34 persoane - la buget şi 3 cu achitarea taxei.  

 În cadrul centrelor de doctorat au fost discutate şi recomandate spre aprobare de către Senatul UTM 
temele şi conducătorii de doctorat pentru doctoranzii anului I înmatriculaţi la 1 noiembrie 2013. 

 Pentru anul de studii 2012/2013 în cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie UTM au fost organizate studii în 
auditoriu la următoarele discipline: limba engleză nivel mediu (60 de ore); informatica (90 de ore); istoria şi 
metodologia domeniului de cercetare (60 de ore).  

 În luna mai 2013 au fost organizate examenele de doctorat. 90 % din doctoranzi au susţinut examenele cu 
reuşita cuprinsă între 8 – 10. 

 64 de doctoranzi realizează sarcini didactice în cadrul UTM.   

 Doctoranzii sunt îndrumați de 70 de conducători de doctorat, în total acest drept au – 93 de persoane. 
Structura conducătorilor: 51 deţin gradul de doctor şi 42 de doctor habilitat. 

 În anul de studii 2012-2013, 13 persoane au fost abilitate cu dreptul de conducător de doctorat, 12 
conducători sunt abilitaţi la 2 specialităţi şi 1 conducător – la 3 specialităţi.  

 În luna octombrie 2013 au fost organizate Conferinţe în scop de prezentare a referatelor ştiinţifice anuale 
ale doctoranzilor. La Conferinţele de prezentare a referatelor anuale au fost atestaţi şi propuşi pentru 
promovare 120 de doctoranzi. Nu s-au prezentat 10 doctoranzi. Din cauza pierderii legăturii ştiinţifice cu 
catedra de profil 9 doctoranzi au fost exmatriculaţi pe parcursul anului de studii 2012-2013. 

 Doctoranzii au raportat participarea la diferite expoziţii şi Conferinţe naţionale şi internaţionale în număr de 
142 de participări (România, Malta, Switzerland, Estonia, Ukraina, Austria, Rusia). 

 În anul 2013 doctoranzii Stîngaci Ion, conducător dr., conf. univ. TOCA Alexei, Rusu Mariana, conducător 
dr., conf. univ. MORARU Vasile şi Stamati Mihail, conducător dr., conf. univ. SPÎNU Constantin au obţinut 
Bursa de excelenţă a Guvernului RM, iar doctoranda Mocreac Olga, conducător dr. hab., prof. univ. 
ŢIULEANU Dumitru, a obţinut bursa nominală „Sergiu Rădăutanu”.  

 La Expoziția europeana a creativității și inovării EURO INVENT 2013, Iasi doctoranzii Candraman Sergiu, 
anul II, specialitatea 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale, şi Gangan Sergiu, 
anul IV, specialitatea 05.13.05 - Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă, 
conducător dr., conf. univ. SECRIERU Nicolae, au obţinut 2 medalii de aur, iar la Salonul International de 
Inventică PRO INVENT 2013 din Cluj-Napoca doctoranzii menţionaţi au obţinut Diplomă de excelenţă şi 
Medalie de aur.  

 La conferinţa internaţională „Calitate şi Inovare în Inginerie şi Management”, care a avut loc în perioada 22-
24 noiembrie 2012 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, doctorandul anului III Stamati 
Mihai, conducător dr., conf. univ. SPÎNU Constantin, a obţinut premiul I pentru prezentarea raportului 
„Inspiration references, solutions and practices in design creation”.   

 Doctoranzii participă în diferite proiecte ştiinţifice: internaţionale: FP7 – 3, CEEPUS – 3, TEMPUS – 2, 

Proiectul Băncii Mondiale – 2, Proiectul BSUN ARGOS – 5;  naționale instituţionale – 26. 
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 În perioada 01.02.2012 - 31.05.2013 doamna Rusu Mariana a obţinut Bursa „E.Ionescu” oferită de 
Guvernul României. 

 În anul 2012/2013 doctoranzii au publicat 160 de articole ştiinţifice, au fost obţinute 10 brevete şi depuse 6 
cereri pentru obţinerea brevetelor de invenţii.  

 În anul de studii 2012/2013 au fost susţinute 5 teze de grad ştiinţific de doctor și 4 de doctor habilitat. Din 

numărul total menționat 2 doctoranzi şi 1 postdoctorand au susținut tezele în termen.  

 Permanent are loc informarea doctoranzilor cu privire la Conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare. 

 Au fost elaborate 2 ghiduri pentru doctoranzi și postdoctoranzi aprobate de Senatul UTM din 02.04.13. 

 În scopul monitorizării rezultatelor activităţii doctoranzilor şi a conducătorilor de doctorat în cadrul Centrelor 
de doctorat au fost realizate 7 şedinţe cu conducătorii de doctorat privind modificările recente în procesul 

de organizare a doctoratului și susţinerii tezelor de doctorat. 

 A fost realizată o şedinţa de totalizare cu conducătorii de doctorat şi reprezentantul CNAA Dna Ganea 
Victoria, dr., consultant. 

2. Totodată,  monitorizarea temelor de doctorat, a programelor de studii şi de examinare în cadrul examenelor de 
doctorat la specialitate demonstrează necesitatea unei îmbunătăţiri a organizării şi desfăşurării studiilor de doctorat 
ce ar ţine de:  

 însuşirea celor mai bune practici internaţionale de organizare a studiilor doctorale în scopul ajustării 
cadrului instituţional naţional în conformitate cu cerinţele cadrului Bologna, ciclul III; 

 îmbunătăţirea calităţii studiilor, corespunderii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru elaborarea tezei 
de doctorat; 

 sporirea responsabilităţii doctorandului şi a conducătorului de doctorat în realizarea tezei de doctorat în 
termenii stabiliţi de actele normative ale CNAA; 

 implicarea mai activă a doctoranzilor în programe naţionale şi internaţionale de cercetare;  

 alinierea tematicii cercetărilor la necesităţile practice ale economiei Republicii Moldova. 
 
În contextul celor comunicate 
 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
1. A aprecia activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie UTM ca satisfăcătoare 
2. În scopul unei creşteri a importanţei cercetărilor în realizarea problemelor sectorului real al economiei a orienta 
tematica cercetărilor la necesităţile practice ale economiei naţionale. Termen – permanent; Responsabili: 
Conducătorii de doctorat, asistaţi de Responsabili: Valeriu Dulgheru, prof. univ., dr. hab.; Andrei Chiciuc, conf. 
univ., dr.; Victor Ababii, conf.univ., dr.; Pavel Nistiriuc, conf. univ., dr.;  Pavel Tatarov, prof.univ., dr. hab.; Ion Rusu, 
prof.univ., dr. hab.; Larisa Bugaian, prof.univ., dr. hab.  
3. A activiza cooperarea între centrele de cercetare ştiinţifică cu centrele de doctorat în scopul unei implicări mai 
largi a doctoranzilor în cercetările naţionale şi internaţionale ale UTM. Termen – permanent; Responsabili: 
Conducătorii de doctorat asistaţi de  Valeriu Dulgheru, prof.univ., dr. hab.; Andrei Chiciuc, conf. univ., dr.; Victor 
Ababii, conf.univ., dr.; Pavel Nistiriuc, conf. univ., dr.;  Pavel Tatarov, prof.univ., dr. hab.; Ion Rusu, prof.univ., dr. 
hab.; Larisa Bugaian, prof.univ., dr. hab.  

4. A monitoriza procesul de raportare a activității doctoranzilor și a conducătorilor de doctorat. Termen - pe 

parcursul anului de studii; Responsabili: Galina Marusic, șef doctorantura UTM.  

5. A informa doctoranzii și conducătorii de doctorat despre oportunităţile  ciclului  III Doctorat. Termen - pe 

parcursul anului de studii; Responsabil: Galina Marusic, șef doctorantura UTM. 
6. A iniţia pregătirea procesului de studii din cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie UTM în conformitate cu cerinţele 
cadrului de studii Bologna. Termen - pe parcursul anului de studii; Responsabili: Valeriu Dulgheru, prof.univ., dr. 
hab.; Andrei Chiciuc, conf. univ., dr.; Victor Ababii, conf.univ., dr.; Pavel Nistiriuc, conf. univ., dr.; Pavel Tatarov, 

prof.univ., dr. hab.; Ion Rusu, prof.univ., dr. hab.; Larisa Bugaian, prof.univ., dr. hab.; Galina Marusic, șef 
doctorantura UTM. 

7. A institui un grup de lucru pentru elaborarea metodologiei de susținere a cadrelor tinere, doctoranzi și cei ce au 

finalizat studiile de doctorat,  a conducătorilor de doctorat în scopul urgentării finalizării și susținerii tezelor de 
doctorat. Termen – 30 aprilie 2014; Responsabili: Valeriu Dorogan, prof.univ., dr. hab.; Larisa Bugaian, prof.univ., 
dr. hab.; Sergiu Zaporojan, conf. univ., dr.; Pavel Tatarov, prof.univ., dr. hab.; Valeriu Dulgheru, prof.univ., dr. hab.; 
Andrei Chiciuc, conf. univ., dr.; Vasile Mamaliga, conf. univ., dr.; Svetlana Gîrlea, sef. Contabil; Natalia Chistruga, 

sef. Planificare; Nicolae Mogoreanu, șef dep. Resurse umane. 
8. Controlul executării prezentei hotărâri se impune, prof. univ., dr. hab. dnei Larisa Bugaian, prorector studii 
masterat şi doctorat.     

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


