
 
2004 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168. FAX (373 - 2) – 24.90.28, TEL 23.54.48 

                 
 

Hotărârea  Senatului UTM 
din 25.02. 2014 

 
Raport anual privind executarea bugetului şi  
activitatea administraţiei UTM in anul 2013 
 

În baza raportului dlui I. Bostan, rector UTM, prof.univ., academician şi a dezbaterilor pe marginea acestuia 
Senatul constată: 

I. Activitatea financiară a U.T.M. în 2013 s-a desfăşurat în limitele surselor financiare prevăzute în bugetul de 
stat şi a mijloacelor financiare extrabugetare, acumulate conform legislaţiei în vigoare; 

 Mijloacele financiare bugetare pentru anul 2013 au fost aprobate în bugetul de stat şi au fost transferate de 
către Ministerul Educaţiei la contul bancar al UTM conform Contractului de prestare a serviciilor, înregistrat 
în Agenţia Achiziţii Publice. Contractul a fost perfectat în temeiul art. 49 din Legea Învăţămîntului nr. 547-
XII din 21 iulie 1995 şi a Regulamentului „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 
superior de stat în condiţiile de autonomie financiară”; 

 În total finanţarea din bugetul de stat pentru cheltuielile de bază a constituit în anul 2013 – 121203,3 mii lei 
, cu o finanţare suplimentară de 1363,5  mii lei  pentru reparaţii curente în cămine, bursa excelentă a 
doctoratului. Dinamica alocaţiilor din Bugetul de Stat pe ani demonstrează, că în ultimii 5 ani finanţarea s-a 
magorat cu 31,5 %. În comparaţie cu anul precedent suma finanţării a crescut cu 8,6 mln. Lei; 

 Sursele alocate din bugetul de stat au fost complet utilizate. Principalele priorităţi a finanţării au fost 
următoarele: remunerarea muncii, achitarea contribuţiilor la salarii, achitarea cheltuielilor pentru consumul 
resurselor termoenergetice, apă , reparaţia curentă şi capitală a corpurilor de studii şi cămine, procurarea 
utilajului, alte cheltuieli ce ţin de lărgirea şi consolidarea bazei tehnico-materiale; 

 În anul 2013 venit extrabugetar a fost executat în volum de 67704,5 mii lei.  Cea mai mare parte a 
veniturilor este de la taxele de studii – 42,2 mln. lei. Veniturile din taxele de studii în comparaţie cu anul 
2012 s-au micşorat cu 4,3 mln. lei din cauza reducerii numărului de studenţi contractieri; 

 Suma cheltuielilor din contul extrabugetar a constituit 55741,8 mii lei. Pentru remunerarea muncii cu 
contribuţiile la salariu a fost cheltuită suma de 30081,7 mii lei, pentru serviciile comunale 11575,7 mii lei, 
procurarea mijloacelor fixe 3318,6 mii lei, reparaţii capitale şi curente 3589,1 mii lei, investiţii capitale 206,5 
mii lei şi pentru alte cheltuieli 6970,2 mii lei. 

 Venitul din granturi internaţionale pentru cercetare  constituie 1484,3 mii. Lei, din care pentru remunerarea 
muncii 520,9 mii lei, 579,4 mii lei  - deplasări şi 384,0 mii lei – alte cheltuieli.  Prin  sponsorizări şi granturi, 
atrase prin efortul a facultăţilor şi rectoratului a fost obţinut un venit total de peste 25,5 mln lei.   

 Pentru a obţine venit suplimentar, în anul trecut a fost plasată sumă de 5,0 mln. lei la cont bancar cu 
dobîndă . Suma dobînzii anuale va constitui circa 500,0 mii lei. 

 Bugetul universităţii anual, format din componentele bugetul de stat, contul extrabugetar şi granturi, în a. 
2013, a constituit 203,9 mln lei. 
II. Administraţia a asigurat funcţionarea satisfăcătoare a universităţii în ansamblu şi a subdiviziunilor 

respective, fiind realizate următoarele activităţi: 
 diverse probleme au fost examinate la şedinţele Senatului şi Consiliului de Administraţie şi s-au elaborat 

măsuri adecvate situaţiei reale întru perfecţionarea continuă a activităţii universitare; 
 au fost organizate cursuri, şcoli duminicale pentru liceeni la matematică, fizică, chimie în Chişinău, 

Călăraşi, Hânceşti, Orhei şi Străşeni;  
 au fost elaborate şi transmise în fiecare liceu materiale informative despre universitate; 
 au fost organizat: concursul „Tânărul creator”, Olimpiada tehnică republicană la mai multe discipline şi 

Zilele uşilor deschise; 
 au fost înmatriculaţi la anul 1 licenţă 3373 de studenţi, inclusiv: cu finanţare de la buget – 1346, în baza de 

contract cu achitarea taxei de studii - 2027, din ei 777 - la învăţământul cu frecvenţă redusă; 
 s-a asigurat funcţionalitatea Sistemului de Management al Calităţii, Sistemului de Credite Transferabile în 

baza căruia continuă a fi organizate studiile de licenţă şi de masterat; 
 pornind de la rezultatele celui de la al doilea audit repetat s-a menţinut certificatul obţinut în a. 2011 în baza 

auditului Sistemului de Management al Calităţii, realizat de Organismul Extern de Certificare; 
 în sesiunile intermediare s-au realizat evaluări curente, cadrele didactice au luat în cont rezultatele 

acestora la etapa evaluărilor finale;  
 a continuat instruirea în baza planurilor de învăţământ noi (ediţia 2011) pentru studiile de licenţă, ciclul I, 

precum şi a planurilor de învăţământ (modificate) pentru studiile de masterat, ciclul II; 
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 s-a realizat evaluarea curentă obligatorie introdusă în anul 2012 pentru perioada de elaborare a 
proiectelor/tezelor de licenţă şi de masterat; 

 colecţia bibliotecii s-a completat cu peste 9358 exemplare de carte şi documente cu 1371 de titluri, au 
continuat activităţile de implementare a tehnologiilor informaţionale la deservirea studenţilor cu carte; 

 s-au editat 123 lucrări didactico-metodice cu un volum total de 688 c.t. şi un tiraj de 7850 exemplare;  
 au absolvit studiile şi au susţinut examenul de licenţă 2532 studenţi de la învăţământul de zi şi de la 

învăţământul cu frecvenţă redusă, au susţinut tezele de masterat 556 studenţi. 
 la studii superioare de masterat (41 programe) au fost înmatriculaţi 728 studenţi, inclusiv 730 la studii 

bugetare şi 28 cu taxă; 
 la studii de doctorat au fost înmatriculate 37 de persoane, dintre care 34 persoane - la buget şi 3 cu 

achitarea taxei;  
 au fost susţinute 5 teze de doctor şi 4 de doctor habilitat, dintre aceştia 2 doctoranzi şi 1 postdoctorand au 

susţinut tezele în termen; au fost 142 de participări a doctoranzilor la expoziţii, Conferinţe Internaţionale şi 
Naţionale cu 5 premii obţinute; 160 de articole ştiinţifice publicate, 10 brevete, 2 burse de Excelenţă a 
Guvernului R Moldova şi una a Guvernului României; 64 de doctoranzi realizează sarcini didactice la UTM; 

 au fost efectuate cercetări în cadrul a 8 proiecte de cercetare fundamentală, 17 proiecte aplicative finanţate 
în sumă de 4228,8 mii lei, 4 proiecte finanţate pe bază de concurs din cadrul Programelor de Stat (320,0 
mii lei), 6 proiecte ştiinţifice comune cu Germania, România, Ucraina, Belarus cu finanţarea totală de 709,0 
mii lei, 3 proiecte pentru tineri cercetători (270,0 mii lei), 1 Proiect de Transfer Tehnologic (500,0 m ii lei), 2 
contracte economice (76,0 mii lei), 4 contracte internaţionale (1484,3 mii lei);  

 suma totală de finanţare a cercetărilor ştiințifice în anul 2013 a constituit 7588,1 mii lei; 
 rezultatele cercetătorilor au fost expuse în publicaţii naţionale şi internaţionale, inclusiv 1 monografie 

editată în străinătate, 1 monografie editată în ţară, 1 manual, 3 lucrări didactico-metodice, 39 articole în 
reviste cu factor de impact, 65/30 articole în culegeri internaţionale/naţionale; 15 articole în reviste 
naţionale de categoria B şi C, teze la conferinţe internaţionale/naţionale –  41/6; 

 au fost obţinute 15 brevete de invenţii, 3 hotărâri pozitive şi înaintate 3 cereri de brevet; 
 realizările ştiinţifice ale UTM au fost prezentate la Saloane de invenţii şi apreciate cu: 32 medalii de  aur; 9 

– de argint; 6 – de bronz şi 32 diplome; 
 au fost editate 4 numere ale revistei „Meridian Ingineresc” plasate pe site-ul UTM în varianta electronică;  
 au fost organizate 4 conferinţe/seminare ştiinţifice.  

 Departamentul de Informatizare și Tehnologii Informaționale: a dezvoltat sistemul informaţional de 
management universitar „Decanat” în conformitate cu cerinţele regulamentelor actuale, atât la ciclul de 
licenţă, cat şi la ciclul de masterat, a fost integrat cu serviciul personal al studenţilor; a asigurat 
transparenţa procesului de management al instruirii; a dezvoltat o serie de proceduri suplimentare în cadrul 
sistemului de admitere, a gestionat platforma Moodle pentru instruirea on-line a studenţilor de la secţia zi şi 
cu frecvenţa redusă; 

 în anul 2013 au fost încheiate 16 Acorduri de cooperare între UTM şi instituţii de învăţământ superior de 
peste hotare; 

 a continuat implementarea a 6 proiectelor Tempus la care UTM este instituție coordonatoare/participantă;  
 a demarat implementarea a trei proiecte Tempus, aprobate în anul 2013 spre finanţare de către Comisia 

Europeană, „Educaţie în inginerie biomedicală – iniţiativă Tempus pentru ţările Parteneriatului Estic – BME-
ENA”, „Reforma învăţământului superior prin schimb internaţional de cunoştinţe - RETHINK” şi „Reţeaua 
de Transfer Tehnologic - TecTNet”. 

 UTM participă în patru proiecte de mobilitate academică Erasmus Mundus, au continuat activităţile de 
mobilitate în cadrul Programului CEEPUS; 

 filierele francofone Informatică şi Tehnologii Alimentare, precum şi filiera anglofonă Informatică 
promovează cu succes dimensiunea internaţională prin participare activă la diverse programe 
internaţionale; 

 au fost extinse activităţile de formare continuă: la FUA în domeniile alimentărilor cu gaze naturale, auditului 
energetic al clădirilor, alimentărilor cu apă şi canalizare, construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor 
auto, design; la FIMT au fost create Centrul de instruire „Tehnofrig” şi Centrul de Formare Continuă şi 

Cercetare „Siguranța Rutieră”, noi cursuri de formare continuă în domeniile respective; la FTMIA  a fost 
organizat cursul pilot de formare a somelierilor, iar la catedra SAV/FCGC cursuri de perfecţionare 
„Securitatea şi sănătatea muncii”; 

 au fost semnate noi acorduri de parteneriat cu Consiliul Raional Hânceşti, Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică, cu instituţiile de învăţământ secundar profesional şi colegii de profil tehnic;   

 în cadrul Acordului de colaborare cu Fundaţia LED, Liechtenstein a fost dotat cu echipament modern 
atelierul de instruire practică în domeniul sudării cu destinaţie dublă:  

 în total în a. 2013 au fost perfecţionate 2890 persoane, inclusiv 865 cadre didactice din instituţiile de 
învăţământ profesional tehnic. Au fost perfecţionate cadre didactice ale UTM în domeniul pedagogiei 
învăţământului superior tehnic - 84 persoane; 

 în cadrul  proiectului TEMPUS „CRUNT” au fost organizate cursuri de formare continuă a 130 cadre 
didactice în domeniul studiilor on-line.   

 atenţie sporită a fost acordată promovării imaginii UTM, asistenţei consultative a elevilor din licee privind 

alegerea reuşită a specialității; 
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 au fost organizate de către CENIOP pentru liceeni concursurile „Tânărul creator”, “Creativitatea tehnică” şi 
„Creativitatea artistică”, „Olimpiada Tehnică Naţională – 2013, vizite la expoziţia lucrărilor studenţilor UTM; 

 pentru studenţi au fost organizate cursuri de instruire extracurriculară  „Managementul carierei 
profesionale”, asistenţă consultativă privind angajarea în câmpul muncii, două  Târguri a locurilor de 
muncă; 

 au fost reactualizate acordurile cadru de colaborare a UTM cu întreprinderile partenere,  s-au examinate 
posibilităţile de  stabilire a noi relaţii;      

 a fost finisată construcţia blocului locativ nr.2 din campusul Botanica, în care au primit apartamente 44 de 
familii ale colaboratorilor UTM, a continuat construcţia blocului locativ nr.3, în care vor locui încă 44 de 
familii ale colaboratorilor UTM, continuă proiectarea Centrului de alimentaţie şi agrement al studenţilor în 
acelaşi campus;  

 au fost îndeplinite lucrările de reparaţie capitală a cabinetelor de terapie şi diagnosticare din cadrul 
Preventoriului universitar, a funcţionat Salina Universitară, au fost procurate mijloace tehnice-medicale, 
destinate îmbunătăţirii calităţii serviciilor de terapie în valoare de 15 000 lei; 

 au fost efectuate restructurări în scopul includerii cantinelor din blocurile de studii nr.9 şi 10 în componenţa 
Combinatului de alimentaţie publică a UTM; 

 a fost asigurată realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă pentru anii 2011-2013, cu privire la 
îmbunătăţirea condiţiilor de activitate şi de trai a studenţilor şi colaboratorilor UTM. În acest scop au fost 
acordate: ajutoare materiale sociale, cu ocazia diferitor necesităţi şi evenimente, în sumă de 1.782.886 mii 
lei; sporuri la salarii tinerilor specialişti (cadre didactice şi cercetători ştiinţifici) de cca 204 mii lei; premii 
pentru cel mai bun manual, cel mai bun conducător de grupă, cel mai bun cercetător ştiinţific; sporuri la 
salariu pentru activitate în condiţii nocive de muncă în sumă de 168.000 lei pentru 81 de persoane; două 
subvenţii anuale tuturor angajaţilor universităţii (înainte de concediul de vară şi la finele anului 
calendaristic) în sumă de  3.063.150 mii lei. 

 
Totodată în activitatea universitară s-au înregistrat şi neajunsuri, lacune: 

 
 planul de înmatriculare (licenţă şi masterat), anunţat spre admiterea 2013, la general, precum şi la unele 

specialităţi, aşa zis „neprestigioase”, a  rămas neîndeplinit; 
 a sporit numărul studenţilor exmatriculaţi din propria iniţiativă după înmatriculare la universitate, având în vedere 

înmatricularea lor la universităţile din afara ţării; 
 o parte din facultăţi şi catedre pronunţat se confruntă cu deficitul de cadre didactice tinere cu grade şi titluri şi 

creşterea accentuată a ponderii persoanelor de vârsta pensionară, ceea ce poate provoca sistarea treptată a 
activităţilor didactice (catedrele: Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie, Radiocomunicaţii, Construcţii 
Arhitectonice, Mecanica Structurilor, Securitatea Activităţii Vitale); 

 din 322 persoane cu grade ştiinţifice 158 (49%) sunt de vârstă pensionară. În perioada 2001- 2013 au susţinut 
tezele de doctor doar 149 din cei 427 doctoranzi angajaţi la universitate, din aceştia doar 83 la moment 
activează în structurile UTM; 

 bacalaureatul a fost promovat doar de 16 studenţi, inclusiv 9 studenţi ai anului I complimentar din cei 56 admişi 
la bacalaureat şi 7 studenţi din 26 restanţieri din anii precedenţi; 

 reuşita în sesiunea de vară a constituit 43,5%  la învăţământul de zi şi 24,8% la învăţământul cu frecvenţă 
redusă. În anul precedent, 2012 ea a fost de 46,5% şi 22,9% respectiv. S-a majorat numărul studenţilor 
exmatriculaţi, el fiind  24,6% şi 29% respectiv faţă de 10,9% şi 19,2% în a. 2012;  

 la studiile superioare de masterat, ciclul II reuşita în sesiunea de vară pe facultăţi a variat între 50-90 %,  fiind 
exmatriculaţi de la 5 la 25 % din numărul persoanelor admise ; 

 a rămas nesatisfăcătoare prezenţa la ore a studenţilor, o bună parte din ei au manifestat în continuare pasivitate 
faţă de studii, flagelul dat caracteristic pentru ultima perioadă de ani nefiind depăşit; 

 a continuat sporirea numărului de studenţi exmatriculaţi din propria iniţiativă după înmatriculare la universitate, 
fiind înmatriculaţi la universităţi din afara ţării. 

 se manifestă un interes scăzut faţă de studiile de doctorat; este mic numărul doctoranzilor implicaţi în proiecte 
de cercetare; este scăzut nivelul de aplicări la proiecte pentru tineret; este de asemenea jos numărul de 
susţineri a tezelor de doctorat; 

 a scăzut volumul finanţării bugetare a cercetării (6027,8 mii lei) în comparaţie cu anul 2012 (6834,9 mii lei).  
 nu s-a reuşit promovarea revistei Meridian Ingineresc din categoria C în categoria B; 
 nu toate catedrele participă activ la procesul de înaintare a proiectelor ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional; 
 activitatea de brevetare la UTM ar putea fi la un nivel mai înalt; 
 potenţialul facultăţilor, catedrelor şi departamentelor U.T.M. nu este utilizat din plin în activitatea de cooperare 

internaţională, un motiv major fiind necunoaşterea limbilor moderne; 
 catedrele şi facultăţile nu au întreprins măsuri de studiere a limbilor moderne de către cadrele didactice şi 

studenţi; 
 catedrele şi facultăţile UTM nu valorifică la nivelul respectiv oportunităţile de extindere a relaţiilor de cooperare 

internaţională oferite de programele de cooperare internaţională; 
 nu sunt utilizate posibilităţile de studiere a necesităților întreprinderilor în formarea continuă a personalului în 

perioada stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi;   
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 nu au fost organizate cursuri de formare continuă în domenii de importanţă majoră: eficienţa energetică şi 
resursele regenerabile de energie, securitatea produselor alimentare, expertiza şi exploatarea obiectelor 
industrial periculoase etc.; 

 mulţi studenţi manifestă indiferenţă faţă de eforturile depuse de universitate în domeniul angajării absolvenţilor în 
câmpul muncii;  

 
În baza celor menţionate Senatul  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. A aprecia activitatea administraţiei UTM în ansamblu ca   satisfăcătoare. 
 
2. A aproba totalurile activităţii economico-financiare a Universităţii Tehnice a Moldovei în anul 2013; 
 
3. A aproba bugetul pentru anul 2014 în următoarea componenţă pe venituri şi cheltuieli: 

 Valoarea totală a serviciilor de la bugetul de stat pentru realizarea Comenzii de Stat pentru anul 2014 este 
de 126,7 mln. lei, inclusiv: pentru remunerarea muncii cu contribuţiile la salariu - 88,4 mln lei, ce constituie 
69,7 % din suma totală a finanţării ; bursa studenţilor (preuniversitari, ciclu I, ciclu II) şi a  doctoarazilor - 25,9 
mln. lei; pentru alte cheltuielile - 12,4 mln. lei.  Suma finanţarii pentru anul 2014 în comparaţie cu anul 2013 a 
crescut cu 5,5 mln. lei (majorarea salariului cadrelor auxiliare, majorarea bursei cu 10 la sută). 

 Veniturile extrabugetare pentru anul 2014 sunt planificate în mărime de 68,9 mln. lei, inclusiv: din taxe de 
studii ( ciclu I, II., doctorat, Colegiul) - 41,0 mln. lei, alte taxe de instruire (cursuri, reciclarea cadrelor, catedra 
militară) - 6096,3 mii lei, pentru cazarea în camine – 8236,4 mii lei, darea în arenda – 3600,0 mii lei, 
sponsorizări şi donaţii – 500,0 mii lei, finanţarea cercetării şi învăţământului prin granturi internaţionale – 
17122,2 mii lei.     Venitul, format din taxele de studii se va micşora cu 1,2 mln. lei în comparaţie cu anul 
2013, din cauza reducerii  contingentului de studenţi; 

 Suma cheltuielilor în anul 2014 va constitui 57,3 mln lei, inclusiv : 30,0 mln. lei  pentru remunerarea muncii 
cu contribuţiile la salariu, 13,1 mln lei  pentru serviciile comunale;  2,8 mln. lei  pentru procurarea mijloacelor 
fixe; 3,3 mln. lei  reparaţii capitale şi curente; 1,0 mln lei - investiţii capitale; 7,0 mln. lei - alte cheltuieli;  

 Din granturi internaţionale de cercetare şi învăţământ, în derulare, va fi utilizată suma de 17122.2 mii lei 
pentru echipament, deplasări şi alte cheltuieli;  

 În total pentru anul 2014  este prognozat bugetul convenţional în mărime de 201,2 mln. lei la partea 
cheltuielilor. Venitul convenţional este prognozat în sumă de 212,8 mln. lei. Diferenţa în volum de 11,6 mln. 
lei este prevăzută ca fond de rezervă (pentru achitarea salariilor, serviciilor comunale, etc.); 

 Pe parcursul anul 2014, reieşind din veniturile acumilate, universitatea va efectua modificările necesare pe 
articole de cheltuieli. 

 
4. În scopul unei administrări eficiente a resurselor financiare Administraţia Universităţii 

 va   crea Organul  de Administrare Financiară; 
 de comun cu Organul de Admistrare Financiară va elabora, planul de Dezvoltare Instituţională pentru 5 ani; 
 va întreprinde măsuri de sporire a alocaţiilor bugetare şi a veniturilor extrabugetare, utilizînd sursele 

acumulate conform indicaţiilor Senatului; 
Controlul executării măsurilor nominalizate în p.4: dr. prof., P. Todos, prim-prorector 

 
5. Departamentul Gestionare, Economie şi Finanţe pe parcursul anului 2014 

 
 va elabora politica de contabilitate adecvată condiţiilor noi de trecere  la standardele naţionale de 

contabilitate (actelor normative noi) şi o va coordona cu Fondatorul (Ministerul Educaţiei) : 
 va elabora devizul de cheltuieli  privind veniturile şi cheltuielile pe articole, în baza surselor prognozate de 

venituri şi cheltuieli cu respectarea obligatorie a echilibrului acestora; 
 va stabili cuantumul taxelor de studii şi  cazare în cămine,conform metodologiei aprobate de Guvern, 

precum şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată , şi  le va coorda cu Fondatorul; 
  va propune spre finanţare în primul rînd   activităţile, care au o însemnătate prioritară în activitatea 

Universităţii; 
 de comun cu Serviciul administrativ gospodăresc, decanatele facultăţilor, alte subdiviziuni ale Universităţii 

va asigura achiziţionarea utilajului, materialelor, serviciilor, efectuarea lucrărilor de construcţii capitale, 
reparaţii curente şi capitale în strictă conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova a achiziţiei de 
mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului. 
Responsabil:  I. Moţpan, şef departament Gestionare, Economie şi Finanţe 
 

6. În scopul perfecţionării continue a activităţilor de bază ale universităţii şi consolidării rezultatelor 
obţinute pe parcursul anului 2013, precum şi atingerii unor noi rezultate, depăşind neajunsurile 

evidenţiate, Administraţia Universitară urmează să întreprindă următoarele: 
 

6.1 În domeniul formării contingentului de studenţi şi admiterii la studii 
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6.1.1 A interveni la Ministerul Educaţiei referitor la aprobarea planului de înmatriculare şi a Regulamentului de 
admitere nu mai târziu de luna martie a anului 2014 (ianuarie 2014 -  administraţia universitară). 

6.1.2 A finaliza activităţile desfăşurate anterior în scopul modernizării soft-ului pentru înmatriculare şi înscriere on-
line la concursul de admitere (până la 1 mai 2014 - N. Secrieru, şef departament Informatizare şi Servicii 
Tehnice Informaţionale). 

6.1.3 A elabora un plan de măsuri adecvate în vederea modernizării şi perfecţionării activităţii de înscriere la 
concursul de admitere (până la 1 martie 2014 - administraţia universitară, secretarul responsabil al Comisiei 
de admitere). 

6.1.4 A elabora un plan desfăşurat al zilelor uşilor deschise pentru admiterea 2014 cu implicarea în activităţile 
respective a  reprezentanţilor universităţii în organizaţia BEST, a promova noi forme de atragere la studii a 
absolvenţilor de licee (până la 1 aprilie 2014 - I. Negru, decan Orientare profesională şi formarea 
contingentului de studenţi). 

6.1.5 A continua popularizarea specialităţilor inginereşti prin intermediul emisiunilor radio şi TV, diferitor întruniri cu 
participarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi a colegiilor, a asigura actualizarea şi 
editarea materialelor pentru orientarea profesională (ianuarie-iunie 2014 - I. Negru, decan OPFCS; M. 
Romanciuc, redactor „Mesager universitar”; N. Radu, şef secţie Redactare şi Editare; N. Secrieru, şef 
departament Informatizare şi Servicii Tehnice Informaţionale).  

 
6.2 În domeniul activităţilor de selectare şi promovare a cadrelor didactice 

6.2.1 Administrația universității în scopul optimizării procesului didactic și eficientizării activităților didactice va 

realiza acțiuni concrete în ceea ce ține de optimizarea structurii universității și facultăților. Propunerile privind 

realizarea optimizărilor vor fi prezentate de către Consiliile facultăților până la 15.04.2014. (Responsabili: prof.univ. 

P. Todos, prim-prorector, decanii facultăților); 

6.2.2 A examina anual la Consiliile facultăților,  invitând  la ședințe a prorectorilor și a șefului Departamentului 

Resurse Umane,  starea actuală și de perspectivă şi măsurile ce urmează a fi întreprinse privind completarea 

corpului profesoral-didactic cu cadre didactice tinere cu grade științifice.  (Responsabili: decanii facultăților);   

6.2.3 A  analiza și a prezenta caracteristica personală privind  perspectiva reală de a finaliza teza de doctor de 

către cadre didactice – absolvenți ai doctoratului și a cursurilor psiho-pedagogice cu prezentarea acțiunilor de 

suport din partea conducătorului doctoratului, catedrei, facultății. Rezultatele vor fi prezentate la ședințele 

Consiliului de administrație. (Trimestrial, Responsabil - prof. univ. L. Bugaian, prorector); 

6.2.4 A prezenta Consiliului de administrație analiza curentă a dinamicii structurii corpului profesoral-didactic pe 
universitate şi facultăţi ca urmare a implementării listelor de măsuri întreprinse de către facultăţi şi catedre şi 
analiza eficienţei măsurilor întreprinse. (Decembrie 2014, Responsabil -  conf. univ. N. Mogoreanu, şef  DRUSRP).  

 
6.3 În domeniul procesului de studii, ciclul I 

 
6.3.1. A intensifica controlul sistematic şi riguros procesul de studii şi a asigura responsabilitatea şefilor de catedră, 

a cadrelor didactice privind calitatea şi rezultatele instruirii - Pe parcursul anului 2014; responsabili: 
administraţia universităţii, decanii facultăţilor. 

6.3.2. În scopul monitorizării activităţii cadrelor didactice, inclusiv şi a îndrumătorilor de grupă, în domeniul instruirii 
şi organizării muncii de sine stătătoare a studenţilor urmează: 
- în şedinţele Consiliului de administraţie al universităţii să se examineze informaţiile decanilor privind 

rezultatele examinărilor şi reexaminărilor pentru sesiunile de iarnă şi de vară a a.u. 2013/2014 fiind 
aprobate măsuri de ameliorare a situaţiei ce ţine de reuşita la studii – februarie, aprilie, septembrie şi 
octombrie 2014;  

- în şedinţele Consiliilor facultăţilor să se examineze totalurile sesiunii de iarnă şi de vară ale a. u. 
2013/2014 şi ale reexaminărilor – februarie,  aprilie, septembrie şi octombrie 2014; 

- în şedinţele de catedră să se examineze: rezultatele sesiunilor intermediare - aprilie, noiembrie 2014; 
rapoartele îndrumătorilor de grupă referitor la monitorizarea de către ei a activităţilor de studii a 
studenţilor –  martie, aprilie şi octombrie 2014; dările  de seamă ale unor cadre didactice cu rezultate 
nesatisfăcătoare ale studenţilor în sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară - februarie, septembrie 2014.  

6.3.3. Să se întreprindă activităţi eficiente privind respectarea de către cadrele didactice a prevederilor 
regulamentare ce ţin de evaluarea finalităţilor de studiu şi a competenţelor, în baza examinării evaluărilor 
curente şi finale să se elaboreze măsuri de ameliorare a situaţiei în domeniul reuşitei studenţilor, activizării 
lor în munca de sine stătătoare - Pe parcursul anului universitar; responsabili: şefii de catedră.  

6.3.4. Documentarea cu tematica seminarelor metodice ale catedrelor, care urma să fie reorientată, conform 
hotărârii Senatului din octombrie 2013, spre promovarea metodelor de instruire mult mai adecvate pregătirii 
preuniversitare insuficiente a studenţilor admişi la studii, implementării formelor efective de predare, inclusiv 
prin utilizarea mijloacelor electronice (a platformei Moodle) – februarie 2014 şi în continuare  pe parcursul 
anului universitar; responsabili: decanii facultăţilor. 

6.3.5. A continua practica prezentării obligatorie a cursurilor asigurate de către cadrele didactice în format 
electronic pentru amplasarea lor pe platforma Moodle - UTM, a se ţine cont la etapa promovării prin concurs 
la posturile didactice de această activitate – Pe parcursul anului universitar; responsabili: şefi de catedră, 
comisia de concurs a Senatului. 



 6 

6.3.6. A continua instruirea formatorilor privind realizarea studiilor on-line la disciplinele de instruire universitară, 
utilizând experienţa acumulată în cadrul proiectului TEMPUS-516 597-1-2011-1-FR - Pe parcursul anului 
universitar; responsabili: P. Todos, prim-prorector, coordonator proiect; decanii facultăţilor. 

Controlul executării măsurilor nominalizate în p. p. 6.3.1 – 6.3.6 se impune prim-prorectorului P. Todos.  
 

6.4 În domeniul procesului de studii, ciclul II 
6.4.1 A spori atenţia privind organizarea şi calitatea studiilor de masterat, ciclul II, asigurarea didactico-metodică a 

instruirii prin editarea materialelor elaborate şi plasarea lor pe site-ul universităţii, utilizarea activă a 
platformei Moodle - Pe parcursul anului universitar; responsabili: L. Bugaian, prorector, decanii facultăţilor. 
(La moment s-a inclus punctul respectiv din hotărârea Senatului din octombrie 2013) 

6.4.2 Elaborarea planurilor de acţiuni pentru unificarea structurii şi perfecţionarea  programelor de masterat, 
actualizarea conţinuturilor disciplinelor din cadrul programelor de masterat prin prisma competenţelor pe care 
urmează a fi formate - Pe parcursul anului universitar; responsabili: L. Bugaian, prorector, decanii facultăţilor. 

6.4.3 A întreprinde măsuri de adaptare a sarcinilor pentru lucrul individual şi a tezelor de master  la necesităţile 
sectorului de producere, asigurarea studenţilor cu locuri de practică adecvate tematicii abordate în tezele de 
master - Pe parcursul anului universitar; responsabili: L. Bugaian, prorector, decanii facultăţilor. 

6.4.4 Implicarea în activitatea cu masteranzii a profesorilor cu o bogată experienţa ştiinţifică şi practică, implicarea 
masteranzilor în activităţi de cercetare ştiinţifică din cadrul catedrelor şi a facultăţilor - Pe parcursul anului 
universitar; responsabili: L. Bugaian, prorector, decanii facultăţilor. 

5.4.5 Promovarea mai activă a studiilor de masterat printre studenţii ciclului I, absolvenţii UTM, angajatori, 
popularizarea în mediul public şi cel privat -  decanii facultăţilor, şefii de catedră. 

 
6.5 În domeniul procesului de studii, ciclul III 

 
6.5.1 A organiza studierea şi însuşirea celor mai bune practici internaţionale de organizare a studiilor doctorale în 

scopul ajustării cadrului instituţional naţional în conformitate cu cerinţele cadrului Bologna, îmbunătăţirii 
calităţii studiilor, corespunderii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru elaborarea tezei de doctorat;  

6.5.3 A asigura o cooperare mai activă între centrele şi laboratoarele ştiinţifice cu centrele de doctorat în scopul 
unei implicări mai largi a doctoranzilor în cercetările naţionale şi internaţionale, alinierii tematicii cercetărilor 
la necesităţile practice ale economiei Republicii Moldova; 

6.5.4 A asigura o implicare mai activă a doctoranzilor în programe de cercetare pentru tineret;  
6.5.5 A asigura monitorizarea activităţii doctoranzilor, conducătorilor de doctorat şi a Directorilor Centrelor de 

Doctorat în scopul sporirii responsabilităţii în realizarea tezei de doctorat în termenii stabiliţi de actele 
normative ale CNAA.  

Responsabil de comp. 6.5 -  dr. hab. prof., L. Bugaian, prorector studii de masterat şi doctorat, pe parcursul anului. 
 

6.6 În domeniul stagiilor de practică 
6.6.1 Documentarea cu realizarea de către catedrele de profil a prevederilor actelor normative universitare privind 

organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor, elaborate în cadrul proiectului TEMPUS şi a 
examina situaţia reală privind implementarea lor la şedinţele Consiliilor facultăţilor – Pe  octombrie 2014; 
responsabili: decanii facultăţilor, A. Surunceanu, conducător stagii de practică. 

6.6.2 Analiza asigurării didactico-metodice a stagiilor de practică de către catedrele de specialitate în contextul 
noilor acte normative, elaborarea informaţiei respective şi prezentarea ei dlui prim-prorector – martie-mai 
2014; responsabil: A. Surunceanu, conducător stagii de practică FIU. 

6.6.3 A realiza obligatoriu totalizarea stagiilor de practică în anul 2014 la conferinţe desfăşurate la nivel de facultate 
/ specialitate – septembrie-octombrie 2014; responsabili: decanii facultăţilor, şefii catedrelor de specialitate,  
A. Surunceanu, conducător stagii de practică. 

6.6.4 A amplifica în continuare relaţiile cu  întreprinderile din republică şi din municipiul Chişinău în vederea 
consolidării bazelor existente pentru stagiile de practică, precum şi referitor la deschiderea bazelor noi 
pentru acestea – Pe parcursul anului 2014; responsabili: decanii facultăţilor, şefii catedrelor de specialitate. 

6.6.5 La şedinţa Senatului din noiembrie 2014 a examina desfăşurarea stagiilor de practică de către catedrele 
FTMIA la „Centrul Ştiinţific de Instruire şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară” – noiembrie 2014; 
responsabili: I. Sobor, secretar ştiinţific al Senatului,  decanul FTMIA. 
 
6.7 În domeniul educaţiei 

6.7.1. A asigura planificarea şi examinarea la Consiliile facultăţilor, în şedinţele de catedre a rapoartelor 
îndrumătorilor referitor la realizarea planurilor anuale de activitate în grupele academice (pe parcursul anului 
2014 - decanii facultăţilor, şefii de catedre). 

6.7.2. A întreprinde măsuri eficiente întru aplicarea Codului de Onoare al Studentului U.T.M. şi a Codului de Etică, 
asigurându-se examinarea abaterilor de la prevederile stipulate în ele cu luarea de măsuri corective privind 
respectarea acestora în toate colectivele universităţii: facultăţi, catedre, grupe academice, departamente, 
secţii (pe parcursul anului 2014 - decanii facultăţilor, şefii de catedre, îndrumătorii de grupe). 

6.7.3. A asigura activităţi extracurriculare de educaţie prin organizarea cercurilor, concursurilor tematice, 
competiţiilor sportive cu atragerea în aceste activităţi a mai multor studenţi, stimulând astfel interesul lor faţă 
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de viaţa studenţească (pe parcursul anului 2014 - decanii facultăţilor, şefii de catedre, îndrumătorii de 
grupe). 

 
6.8 În domeniul de cercetare ştiinţifică 

 
6.8.1 Să se asigure consolidarea cercetării prin:  

 coordonarea eficientă a activităţilor de cercetare ştiinţifică în cadrul centrelor de cercetare ale UTM,   
 Pregătirea şi depunerea propunerilor de proiecte instituţionale la concurs pentru perioada 2015-2018. 
 Formarea unor parteneriate cu colective din instituţii de cercetare din UE pentru promovarea proiectelor 

în cadrul programului Horizon 2020. 
 Promovarea proiectelor bilaterale, proiectelor pentru tineri cercetători, proiectelor de transfer tehnologic, 

contractelor economice. 
 Stimularea în continuare a brevetării realizărilor ştiinţifice obţinute de colaboratorii universităţii. 
 6.8.2 Elaborarea unui set de măsuri şi acţiuni ce ar stimula activitatea de cercetare a colaboratorilor 

UTM (prime, promovare preferenţială la concursuri pentru suplinirea posturilor, scutire de o parte din 
sarcina didactica cu redistribuirea ei către cei ce preferă activitatea didactică, adausuri la salarii pentru 
activitate performantă în cercetare etc.) 

6.8.3 Să se întreprindă măsuri de reducere a cheltuielilor de regie pentru proiectele de transfer tehnologic, 
contracte economice, proiecte internaţionale, etc. 

6.8.4 Să se asigure diseminarea mai activă a rezultatelor cercetării prin participarea la conferinţe ştiinţifice, 
seminare, la saloane internaţionale de invenţii, emisiuni radio/TV, etc. 

6.8.5 Să se promoveze cu o mai mare insistenţă antrenarea studenţilor şi masteranzilor în procesul de cercetare 
ştiinţifică.  

(Responsabil de comp. 6.8 -  dr. hab. prof., V. Dorogan, prorector cercetare ştiinţifică, pe parcursul anului) 
 

6.9 În domeniul informatizării 

6.9.1 A moderniza în continuare infrastructura reţelei informatice UTM și a asigura compatibilitatea cu reţeaua 

RENAM și Moldtelecom în scopul îmbunătăţirii accesului operativ la resursele informaţionale din Internet. 
6.9.2 A dezvolta în continuare constelaţia de web-site-uri găzduite pe serverele UTM, a asigura menţinerea site-

ului de bază www.utm.md și completarea operativă a acestuia cu informaţie operativă. 
6.9.3 A implementa o strategie unică de asigurare a securităţii informaţiei şi de combatere a viruşilor în reţeaua 
informaţională universitară; 

6.9.4 A obţine licențe pentru sisteme de programare moderne pentru dezvoltarea sistemelor informaţionale 
universitare. 

6.9.5 A asigura mentenanţa platformei universitare elearning.utm.md și de a promova în continuare procesul de 

instruire online pentru studenţii cu frecvenţă la zi și cu frecvenţă redusă, la fel pentru masteranzi de la ciclul II de 
studii superioare. 
(Responsabil de comp. 6.9 -  dr. conf. N. Secrieru, şef departament informatizare, pe parcursul anului). 

 
6.10 În domeniul activităţii Bibliotecii 

6.10.1 A actualiza permanent colecţiile bibliotecii în baza achiziţiei publicaţiilor curente; a ţine sub control 
asigurarea documentară a disciplinelor noi de studii,   

6.10.2 A completa colecţia electronică cu resurse informaţionale, a menţine dreptul de acces la bazele de date 
ştiinţifice abonate şi explorate de bibliotecă în ultimii ani, 

6.10.3 A dezvolta formele şi metodele de lucru individuale de informare şi documentare, sporind contribuţia 
bibliotecii la procesul de management al cunoştinţelor în cadrul universităţii.  

6.10.4 A extinde activitatea educaţională cu studenţii, punând accentul pe metodele comunicativ-organizatorice 
(dispute, conferinţe, mese rotunde, întâlniri cu personalităţi notorii etc.); a desfăşura Campania „Anul 
european la UTM: participă şi tu!” 

6.10.5 A asigura realizarea eficient[ a proiectul TEMPUS Servicii informaţionale moderne pentru studii de calitate în 
vederea dezvoltării informatizării bibliotecii. 

6.10.6 A consolida relaţiile bibliotecii cu catedrele universitare, a relua metodele tradiţionale de lucru: Ziua 
bibliotecii la catedră şi Ziua catedrei la bibliotecă. 

6.10.7 A elabora şi implementa programul destinat jubileului Universităţii şi Bibliotecii Tehnico - Ştiinţifice cu 
genericul „50 de ani de bibliotecă universitară”. 

6.10.8 A îmbunătăţi baza tehnico-materială a bibliotecii (renovarea echipamentului tehnic, a mobilierului, reparaţii 
curente etc.). 

(Pe parcursul anului 2014, Responsabil de comp. 6.10 -  Z. Stratan, director al bibliotecii tehnice a UTM).   
 

6.11 În domeniul relaţiilor regionale şi internaţionale 
6.11.1. A informa comunitatea universitară UTM despre programul Erasmus+, program de proiecte instituţionale şi 

de mobilitate susţinut financiar de Comisia Europeană; 
6.11.2. A extinde mobilităţile internaţionale ale studenţilor şi a încuraja cadrele didactice şi personalul administrativ 

să participe în mobilităţi transnaţionale, în vederea integrării în circuitul academic mondial; 

http://www.utm.md/
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6.11.3. A organiza cursuri de studiere a limbilor moderne pentru cadrele didactice; 

6.11.4. A participa la programe internaționale de mobilitate şi de dezvoltare a resurselor umane, precum şi în 

programele de cercetare internaționale (ERASMUS+, CEEPUS, AUF, etc.); 
6.11.5. Catedrele şi facultăţile vor depune eforturi privind semnarea acordurilor bilaterale cu universităţile din ţările-
membre UE cu scopul de a facilita mobilitatea în cadrul programului Erasmus+; 
6.11.6. Coordonatorii de proiecte vor informa periodic Senatul UTM despre progresul proiectelor, iar la finalizarea 

proiectelor internaţionale vor organiza seminare cu prezentarea rezultatelor obţinute; 
(Pe parcursul anului 2014, Responsabil de comp. 6.11 - T. Lucinschii, şef departament relaţii internaţionale).   

 
6.12 În domeniul formării continue 

6.12.1. Centrul Universitar de Formare Continuă de comun cu catedrele „Ştiinţe Socio-umane”, „Teorie Economică 
şi Marketing” va organiza pentru cadrele didactice ale UTM seminare metodologice privind teoria şi practica 
integrării europene, principiile de asociere şi integrare economică, (CFC, şef catedră „Ştiinţe Socio-umane” 
conf. univ. dr. M. Braga; şef catedră „Teorie Economică şi Marketing” conf. univ. dr. V. Bârdan); 

6.12.2. Facultăţile vor extinde activităţile de formare continuă în domenii importante pentru economia naţională: 
asigurarea calităţii şi competitivităţii producţiei şi serviciilor, construcţiilor, tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale, transporturilor naţionale şi internaţionale, securităţii traficului şi funcţionării obiectelor 
industrial periculoase, eficienţa energetică, utilizarea resurselor regenerabile de energie etc. (decanii 
facultăţilor); 

6.12.4. Catedrele vor examina la întreprinderi necesităţile de formare continuă, reactualiza tematica cursurilor 
existente, elabora noi cursuri, tematica căror vor fi corelate cu dezvoltarea ramurilor economiei naţionale în 
contextul prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – UE (decanii facultăţilor, şefii de catedre); 

6.12.5. În scopul realizării obligaţiunilor UTM în cadrul acordurilor de parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică, Consiliul Raional Hânceşti vor fi întreprinse activităţi complexe, inclusiv de reactualizare a 

nomenclatorului de specialităţi în domeniul eficienței energetice şi resurselor regenerabile de energie, 
organizarea cursurilor de formare continuă în domeniul auditului energetic, inspectării performanţelor 
energetice ale clădirilor aferente  etc. (FUA/cat. ACGV, FEn. FIMCM, FIMT; FCGC); 

6.12.7. Departamentul Perfecţionare Cadre Didactice va elabora planul de studii şi documentaţia metodică pentru 
iniţierea procedurii de aprobare de către Ministerul Educaţiei a formării iniţiale la UTM a cadrelor didactice 
pentru învăţământul vocaţional tehnic (Şef Departament PCD conf. univ. dr. în pedagogie M. Vasiliev).  

(Responsabil: V. Amariei, conf. univ. dr., prorector pentru formare continua şi relaţii internaţionale).  
 

6.13 În domeniul dezvoltării şi consolidării relaţiilor cu întreprinderile 
6.13.1. CENIOP în conlucrare cu facultăţile, catedrele şi Centrul Universitar de Formare Continuă va promova cu 

insistenţă în mediul academic şi în mod deosebit în instituţiile de învăţământ preuniversitar imaginea UTM, 
rezultatele pregătirii cadrelor inginereşti pe parcursul a 50 de ani de la fondare, activităţilor de cercetare; 

6.13.2. CENIOP va intensifica întâlnirile cu elevii claselor superioare din licee concomitent utilizând de comun cu 
catedrele de matematică, fizică, tehnologii informaţionale, chimie, posibilităţile de comunicare, asistenţă 
consultativă, organizare a cursurilor pregătitoare on-line 

6.13.3. CENIOP va organiza de comun cu facultăţile şi catedrele UTM Târgul locurilor de muncă vacante (mai – 
iunie 2014); 

6.13.4. CENIOP va extinde sistemul informaţional, inclusiv cu plasarea unui pachet al bazei de  date privind 
întreprinderile din ţară în sistemele Varo şi Kompass la catedrele de specialitate şi la filialele Bibliotecii; 

6.13.5. CENIOP va diversifica formele de organizare a asistenţei consultative a studenţilor, va organiza de comun 
cu ANOFM şi reprezentanţi ai întreprinderilor mese rotunde privind angajarea în câmpul muncii; 

6.13.6. CENIOP de comun cu catedrele de profil va continua monitorizarea angajării în  câmpul muncii şi evoluţia 
carierei profesionale a absolvenţilor Universităţii 

(Responsabili de comp. 6.13: S.  Dîntu conf. univ. dr.,  Director CENIOP; I. Negru conf. univ. dr. Decan  orientare 
profesională).  

 
6.14 În domeniul asigurării sociale 

6.14.1 A monitoriza procesul construcţie blocului locativ nr.3 din campusul Botanica şi proiectare şi construcţie a 
Centrului de alimentaţie şi agrement cu obiectivele menţionate din același campus - pe parcursul anului – 
Administraţia, Comitetul sindical colaboratori, Comitetul sindical studenţi, 

6.14.2 De comun cu Comitetul Sindical şi Primăria mun. Chişinău, lângă căminele studenţeşti vor fi amenajate 
terenuri de joacă pentru copii, conform proiectelor aprobate de Primărie, 

6.14.3 A continua finisarea reparaţiilor capitale în Preventoriul universitar, obţinerea autorizaţiei de funcţionare şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de prestare a serviciilor - Administraţia, Comitetul sindical colaboratori. 

6.14.4 A continua renovarea tehnică şi reparaţia cantinelor din blocurile nr. 9 şi 10, renovarea utilajului tehnic şi 
reparaţia bufetelor din bl.5 şi bl.1 - Administraţia, Comitetul sindical colaboratori; 

6.14.5 A respecta realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă care vizează asigurarea socială a 
colaboratorilor şi studenţilor UTM - Administraţia, Comitetele sindicale. 

 
6.15 În domeniul activităţilor gospodăreşti şi construcţiilor capitale, optimizării cheltuielilor pentru 

resurse materiale şi energetice 
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6.15.1 A elabora Planul anual de reparaţii capitale şi curente în corpurile de studii şi căminele studenţeşti şi a-l 

prezenta spre aprobare la Senatul UTM până la martie 2014; 
6.15.2 A continua lucrările de construcţii şi reparaţii capitale la următoarele edificii: 

 Complexul Sportiv al Tineretului (blocul ingineresc) din str. Studenţilor,2/2 cu construcţia şi instalarea 
cazangeriei autonome şi a staţiei de purificare a apelor reziduale,  

 Centrul de excelenţă TIC cu biblioteca electronică (ciclu II) din str. Studenţilor, 9/11, 
 Reparaţia faţadei principale a corpului de studii nr.1 din bd. Ştefan cel Mare,168; 
 Reparaţia capitală a laboratoarelor catedrei Enologie a Facultăţii Tehnologie şi   Management în 

Industria Alimentară, 
 Reparaţia acoperişului corpului de studii nr.2 (lit. B) din str.31 August, 78; 
 A finaliza lucrările de construcţie şi amenajare a parcului UTM cu edificiile construite (telescop, staţia 

terestră, havuz) din str. Studenţilor, campusul Râşcani; 
 Construirea blocului polivalent cu cantină şi săli de creaţie şi fitness în sect. Botanica bd. Dacia 39, 41 

prin parteneriat public-privat. 
 Continuarea lucrărilor de amenajare a teritoriilor aferente blocurilor de studii şi căminelor studenţeşti 

(campusurile Râşcani, Botanica şi Centru). 
 De iniţiat reconstrucţia blocului de studii nr.8 din str. Studenţilor, 9/13 şi construirea Centrului polivalent 

cu bazin de înot pe terenul aferent sălii sportive din str. Studenţilor, 3/8. Obiectivele vor fi construite prin 
parteneriat public-privat. 

 Construcţia a 2 (două) terenuri de sport cu acoperire artificială în campusul Râşcani, str. Studenţilor, 9. 
6.15.3 A întreprinde măsurile necesare pentru procurarea materialelor de construcţie, electrice şi tehnico-sanitare 

conform planului de reparaţii aprobat de Senat. Lucrările respective vor fi efectuate  preponderent cu forţele 
proprii a Serviciului Administrativ Gospodăresc. 

6.15.4 Prorectorul SAG, şefii de secţie, administratorii corpurilor de studii şi intendenţii căminelor studenţeşti aflaţi 
în subordine, decanii facultăţilor, vor monitoriza în continuare şi vor întreprinde măsurile necesare pentru 
optimizarea cheltuielilor de energie electrică, termică, apă şi consumul de gaze naturale.  

(Responsabil de comp. 6.15 – P. Spânu, prorector Serviciul Administrativ) 
    
 
    Preşedintele Senatului UTM  
       Ion Bostan, Acad. AŞM 
 
     
 
   Secretarul Senatului UTM  
       Ion Sobor, prof. univ., dr.         


