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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 27 februarie 2018 

 

Cu privire la raportul anual privind  

executarea bugetului și activitatea  

administrației UTM în anul 2017 

 

În baza raportului dlui Viorel BOSTAN, rector UTM, prof. univ., dr. hab. și a dezbaterilor pe 

marginea acestuia  

SENATUL CONSTATĂ: 

1. Activitatea organelor de conducere ale UTM  

Senatul și Biroul Senatului 

Pe parcursul anului 2017 au fost aleși 29 de membri noi ai Senatului conform Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Senatului UTM (Art. 3). Noua componență a Senatului include 101 senatori: 

 16 membri din oficiu;  

 56 cadre didactice titulare; 

 6 reprezentanți ai direcțiilor, serviciilor, centrelor; 

 23 studenți și doctoranzi. 

Pe parcursul anului 2017 au avut loc 10 ședințe ale Senatului și 5 ședințe ale Biroului Senatului. Au fost 

examinate 28 chestiuni de bază și 154 chestiuni curente. Problemele apărute în perioadele dintre ședințele 

Senatului, au fost examinate la Biroul Senatului. 

Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională 

În anul 2017 au avut loc 4 ședințe, la care au fost examinate 28 de chestiuni, adoptate 27 decizii și 

hotărâri, printre care: 

 Examinarea și aprobarea Regulamentului privind sistemul de salarizare la UTM; 

 Aprobarea taxelor de studii pentru a.u. 2017-2018; 

 Aprobarea taxelor pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii la CFC și taxele pentru 

recuperarea absențelor la lucrările de laborator în cadrul Colegiului Tehnic al UTM; 

 Majorarea taxei de instruire la Catedra militară a UTM și stabilirea unei taxe diferențiate pentru 

pregătirea soldaților (elevi ai Colegiului), începând cu 1 septembrie 2017; 

 Acceptarea transmiterii de la bilanțul UTM la bilanțul SA „Termoelectrica” a traseului de 

încălzire și a casei-pichet de la Stoianovca, r. Cantemir, pentru eficientizarea resurselor financiare; 

 Examinarea și aprobarea contractelor de locațiune pentru a. 2018 și a precondițiilor obligatorii 

pentru semnarea acestora; 

 Examinarea și aprobarea contractului de locațiune cu Compania germană DRÄXLMAIER cu 

privire la deschiderea unui centru de cercetare-dezvoltare în campusul Râșcani al UTM; 

 Scutirea de taxă pentru înscrierea la concursul de admitere-2017 a candidaților care depun cererile 

online; 

 Returnarea taxelor de înscriere la concursul de admitere 2017 pentru studenții înmatriculați. 

http://www.utm.md/
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De asemenea, au fost examinate și alte chestiuni, printre care Strategia de Dezvoltare a Universității, 

modalități de motivare a personalului, parteneriate specifice comunității academice a UTM, mecanisme 

de îmbunătățire a calității la UTM etc. 

Consiliul de Administrație 

În anul 2017 au avut loc 18 de şedinţe ale Consiliului de Administraţie. Primele 9 ședințe ale 

Consiliului de Administrație au avut loc la facultăţile UTM în comun cu Consiliile facultăților, la care au 

fost abordate probleme specifice fiecărei facultăți. 

În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație au fost examinate 62 subiecte de bază, dintre care:  

 Activitatea administrativă – 6 subiecte; 

 Activitatea de studii – 40 de subiecte; 

 Aspecte generale – 18 subiecte; 

 Ciclul I, studii superioare de licență – 18 subiecte; 

 Ciclul II, studii superioare de master – 2 subiecte; 

 Ciclul III, studii superioare de doctorat – 2 subiecte; 

 Formarea contingentului de studenți – 8 subiecte; 

 Activitatea economico-financiară – 5 subiecte; 

 Probleme sociale ale studenților și colaboratorilor UTM – 3 subiecte. 

2. Buget și finanțe 

Activitatea financiară a UTM în a. 2017 s-a desfășurat în conformitate cu Bugetul de venituri și 

cheltuieli, aprobat de Senatul UTM, în limitele alocațiilor transferate de către fondator și ale 

veniturilor proprii, acumulate conform legislației în vigoare. 

 Alocațiile transferate de la bugetul de stat pentru programele de studii oferite conform Planului 

(Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate și activități de cercetare științifică 

reprezintă una din sursele de venituri ale UTM. Acestea sunt transferate de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării la contul bancar al UTM, conform Contractului de prestare a 

serviciilor, înregistrat la Agenția Achiziții Publice. 

 În total, finanțarea din bugetul de stat în anul 2017 pentru cheltuielile de bază a constituit 

156964,8 mii lei. Dinamica alocațiilor transferate de la bugetul de stat demonstrează că în ultimii 

5 ani finanțarea s-a majorat cu 9,4%. În comparație cu anul precedent, suma finanțării a crescut cu 

10 milioane lei. Creșterea se datorează majorării mărimilor minime garantate de stat a salariilor și 

majorării burselor. 

 Principalele priorități ale Bugetului la venituri și cheltuielii au fost următoarele: remunerarea 

muncii, achitarea contribuțiilor la salarii, cheltuielilor pentru consumul resurselor termoenergetice, 

apă, procurarea utilajului, alte cheltuieli ce țin de extinderea și consolidarea bazei tehnico-

materiale. 

 Venitul colectat din servicii și lucrări prestate contra plată a fost executat în volum de 75190,3 mii 

lei. Soldul bănesc la începutul anului a fost în mărime de 15315,5 mii lei și se include în bugetul 

de venituri și cheltuieli al următorului an financiar. 

 Cea mai mare parte a veniturilor provine din taxele de instruire aplicate studenților ciclurilor I, II 

și III și ai Colegiului Tehnic – 24 067,6 mii lei. Comparativ cu anul 2016, veniturile din taxele de 

studii s-au micșorat cu 9,1 mii lei din cauza reducerii numărului de studenți care își fac studiile în 
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bază de contract. Gradul de achitare la 31.12.2017 a fost de 82,7%, datorită consolidării 

disciplinei financiare. 

 Suma cheltuielilor pentru anul 2017 a constituit 214 232,2 mii lei. La sfârșitul anului 2017 s-a 

format un sold tranzitoriu de 16 390,9 mii lei. Pentru remunerarea muncii cu contribuțiile la 

salariu a fost cheltuită suma de 131 060,6 mii lei, pentru serviciile comunale – 26 098,4 mii lei, 

procurarea mijloacelor fixe – 5 797,8 mii lei, reparații capitale și curente – 7 547,8 mii lei. 

 Venitul din servicii de perfectare a duplicatelor și extraselor din actele de studii pentru anul 2017 

constituie 475,4 mii lei, majorându-se față de anul 2016, în care s-au încasat venituri în sumă de 

277,8 mii lei. 

 Prin sponsorizări și granturi, atrase de facultăți și rectorat, a fost obținut un venit total de 224 

314,3 lei sub formă de mijloace financiare și un venit de 36 717 532,05 lei sub formă de active 

imobilizante și circulante, conform registrelor contabile la data de 31.12.2017. Dintre care, 

investițiile partenerilor UTM în Centrul Tekwill s-au estimat la 7 652 393,31 lei, iar în subsolul 

blocului de studii nr. 2 – în cuantum de 1 745 989,58 lei. 

 Bugetul anual al Universității, format din toate componentele sale, inclusiv granturi și 

sponsorizării, în anul 2017, a constituit 232 480,3 mii lei. 

Eficiența utilizării resurselor 

 Eficiența utilizării resurselor este o componentă esențială a Programului Europa 2020, strategia 

UE pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă pe următorii zece ani. 

Una dintre cele cinci reguli ale eficienței utilizării resurselor este economisirea, ceea ce implică 

valorificarea tuturor oportunităților de economisire. Sub acest aspect, la UTM se va insista asupra 

reducerii cheltuielilor pentru orice tip de resurse. Anumite măsuri deja au fost întreprinse pe 

parcursul anului 2017. 

 Comparativ cu anii precedenți, au fost procurate mai puține materiale de construcție, însă 

utilizarea acestora conform destinației a fost realizată în proporție de 93,5%, fără a se forma 

stocuri excesive la depozit. 

 Achizițiile de combustibil pentru anul 2017 s-au diminuat în proporție de 49% față de anul 2016 și 

în proporție de 53% față de anul 2015, datorită instalării sistemului de monitorizare prin GPS a 

transportului auto (GPS tracking). 

 În vederea eficientizării cheltuielilor de personal, ocazionate de remunerarea muncii personalului 

nedidactic din cadrul departamentelor și facultăților UTM, în conformitate cu Hotărârea Senatului 

UTM din 22.12.2017, au fost aprobate normativele pentru unele categorii de personal cu funcții 

complexe, care își desfășoară activitatea în cadrul departamentelor și facultăților UTM. 

 La fel, s-au stabilit normative pentru specialiștii documentație studii din cadrul decanatelor, 

stabilindu-se salariul mediu pentru un post în cuantum de 4338,25 lei lunar. 

 În legătură cu consolidarea disciplinei financiare și datorită evidenței riguroase a bunurilor UTM 

date în locațiune/arendă, s-au majorat veniturile din darea în locațiune/arendă a bunurilor UTM. 

 Datorită implementării unei proceduri stricte de monitorizare a eliberării duplicatelor și extraselor 

din actele de studii eliberate de UTM, s-au majorat considerabil veniturile din prestarea acestor 

servicii. 

http://www.utm.md/
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 sursă importantă de reduceri o reprezintă eficientizarea consumului de energie electrică. Pe 

parcursul anului 2017 au fost întreprinse măsuri organizatorice și tehnice privind eficientizarea 

consumului de apă, de căldură și de electricitate. Pe parcursul semestrului de toamnă-2017, au fost 

schimbate peste 2000 de becuri și corpuri de iluminat în baza tehnologiei LED. 

 În noiembrie 2017, în baza Hotărârii Senatului UTM, a fost creat Biroul de eficientizare a 

resurselor. 

3. Procesul educațional 

Admiterea 2017 

 UTM promovează o politică transparentă a admiterii, publicând Regulamentul privind organizarea 

și desfășurarea concursului de admitere pe site-ul Universității. Admiterea la UTM se organizează 

la locurile cu finanțare bugetară și pe bază de contract cu achitarea taxei de studii. 

 La concursul de admitere-2017, pentru studii universitare de licență, candidații au avut 

posibilitatea de a opta pentru 1266 de locuri cu finanțare bugetară, 731 de locuri pe bază de 

contract cu achitarea taxei de studii și 675 locuri de studii cu frecvență redusă. 

Pentru buna organizare și desfășurare a sesiunii de admitere - 2017 au fost antrenate: 

140 de cadre didactice, personal auxiliar și studenți; 

17 persoane – Comisia de admitere; 

36 persoane – comisii tehnice; 

17 persoane – comisii de examinare și contestări; 

70 persoane – studenți voluntari (18 studenți până la admitere și 52 – în timpul admiterii), direcții, centre, 

servicii. 

Admiterea a fost organizată în 4 ture: 

 Turul I (24.07.2018 – 05.08.2018): 1755 studenți 

 Turul II (05.08.2018 – 16.08.2018): 194 studenți 

 Turul III (16.08.2018 – 19.08.2018): 63 studenți 

 Turul IV (19.08.2018 – 30.08.2018): 52 studenți 

Acte retrase: 52 studenți 

 Ciclul unui candidat în studenți de la înregistrare până la înmatriculare a fost eficientizat prin 

automatizarea proceselor, extinderea accesului la informație în timp real a sistemului 

informațional. 

 La fel, au fost trasate mediile fizice de comunicații, instalate ecrane TV și LED necesare pentru 

buna funcționare a rândului electronic și a materialului video promoțional. 

 Formularul de pre înscriere online a fost creat și oferit candidaților în studenți cu scopul de a 

reduce timpul procesării documentelor de înscriere la concursul de Admitere 2017 și a fost 

deschisă pe toată perioada înscrierilor. Validarea datelor introduse de candidat a fost permisă doar 

după ce acesta acceptă, prin bifare, politica de securitate a datelor cu caracter personal. Astfel, 

1525 candidați au completat formularul online. 

 Calculatorul mediei de concurs este o aplicație online pentru ciclurile Licență și Master: 3083 – 

candidați care au calculat nota de concurs. 

 Rândul electronic a fost creat pentru fluidizarea rândurilor și reducerea cozilor la depunerea 

actelor în Comisia de admitere. Inițial, candidații primesc la terminal un tichet, în conformitate cu 

http://www.utm.md/
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facultatea aleasă, pe care este indicat nr. său de ordine. În hol a fost instalat un ecran pe care se 

afișa informația privind numerele de ordine ale candidaților deserviți la moment, conform 

abrevierilor facultăților. 

 Promovarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost realizată, în anul 2017, într-un 

mod intens, adaptat în primul rând profilului viitorilor studenți (utilizarea rețelelor de socializare, 

realizarea mesajelor online într-o manieră mai accesibilă).  

 A fost realizat prin: 

 crearea și menținerea Grupului Admitere UTM în rețeaua de socializare Facebook, afiliat 

paginii oficiale a UTM, oferind candidaților în studenți posibilitatea de a discuta online cu 

viitorii colegi de facultate sau profesori și de a obține răspunsuri „din prima sursă” la 

întrebările despre Admitere. 

 a fost utilizat Google AdWords – una dintre cele mai eficiente metode de publicitate la ora 

actuală. Vizitatorii site-ului www.utm.md direcționați din Google Adwords au fost mai 

predispuși să aplice online, decât cei care au accesat organic site-ul UTM. 

 a fost lansată campania de promovare a UTM pe Facebook, care a adunat 1300 like-uri noi pe 

pagina oficială a UTM (persoane cu vârsta cuprinsă între 17–21 de ani), ceea ce prezintă 

grupul țintă targetat. 

 a fost lansat chestionarul de evaluare de către candidații în studenți privind calitatea activității 

membrilor Comisiei de admitere. Au participat 220 de persoane. 

Studii superioare de Licență, ciclul I 

Planul de admitere (2672 locuri) a fost îndeplinit în proporție de 75.3%, inițial fiind înmatriculați 2064 

studenți, iar la etapa finală – 2012. 

Rezultatele sesiunii de vară 

 Din 3855 studenți de la forma de învățământ cu frecvență au promovat sesiunea de vară 2810 

(72.89%), iar la forma de învățământ cu frecvență redusă din 2208 studenți au promovat sesiunea 

de vară 723 (32,74%). 

 Rezultatele sesiunii de vară, la care au participat studenții anilor I – III (toate programele de studii) 

şi ai anilor IV, V – programul Arhitectură, învățământ cu frecvență: din 3855 studenți au 

promovat toate examenele 2810, ceea ce constituie 72,89%.  

 Rezultatele pentru a. I – IV învățământ cu frecvență redusă se prezintă astfel: din 2208 de studenți 

au promovat integral sesiunea 723 – 32,74%, reușita pe UTM fiind de 58,34%. Reușita pe anii de 

studii, învățământ cu frecvență constituie: a. I – 70,30%; a. II – 72,56%; a. III – 79,31%; a. IV și a. 

V specialitatea Arhitectură – 87,85% şi 40,32% respectiv. La învățământ cu frecvență redusă 

reușita pe anii de studii constituie: a. I – 40,69%; a. II – 35,69%; a. III – 32,39%; a. IV–34,24%. 

Examenul de Bacalaureat 

 La examen au participat atât studenții absolvenți ai școlilor medii de cultură generală din 

Transnistria, care au urmat instruirea la anul 1C – 32 studenți, cât și restanțierii din anii precedenți 

– 17 studenți. În total – 49 studenți.  

 Examenele a fost promovate de 23 studenți, inclusiv 18 studenți ai a. 1C din cei 32 admiși și 5 

studenți din 17 restanțieri din anii precedenți. Rata promovării constituie 47,0% (din cei admiși), 

în comparație cu 40,68% pentru anul 2016, 48,68% în anul 2015 și 31,76% pentru sesiunea 2014. 

http://www.utm.md/
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Examenul de licență 

 Promoția anului 2017, Ciclul I, Licență a avut 1616 absolvenți, inclusiv: 1209 la studii cu 

frecvență și 407 – studii cu frecvență redusă, dintre care: 1428 ingineri licențiați, 61 arhitecți și 

127 licențiați (13 – în servicii transport, 9 – în drept, 31 – științe exacte și 74 – în științe 

economice). Pentru comparație: în a. 2016 numărul absolvenților a fost de 1716: 1279 – 

învățământ cu frecvență și 437 – cu frecvență redusă. 

 Proba teoretică a fost promovată cu calificativul „10 – 7” de 90,00% din absolvenții 

învățământului cu frecvență și 77,15% – cu frecvență redusă. În anul 2016 acești indicatori fiind 

de 88% și 71,39%, respectiv. 

 La învățământul cu frecvență cei mai buni indicatori (98,25%, 93,33% și 92,88%) s-au înregistrat 

la FIMIT, FUA și FCIM, respectiv, la FTP acest indicator este de doar 81,36%. Proba teoretică nu 

a fost promovată de 4 studenți (2 – FCIM, 1 – FEIE și 1 student – FET nu s-a prezentat), în raport 

cu 2 note insuficiente din anul precedent. 

 La învățământul cu frecvență redusă indicatorii de calitate la proba teoretică pe facultăți se 

prezintă astfel: de la 98,80%, 96,55%, 83,33% — la FCIM, FIMIT și FTP, cel mai mic indicator 

fiind la FEIE – 55,0%. La această formă de învățământ s-au înregistrat 3 cazuri de ne prezență la 

proba teoretică, pe când în anul precedent (2016) au fost 2 note negative. 

 Rezultatele susținerii Examenului de licență: cu nota medie de 10...7 la probele teoretice au fost 

apreciați 90,3% din absolvenții de la învățământul cu frecvență și 77,8% – cu frecvență redusă (în 

anul 2016 acești indicatori au fost de 88% și 71,4%, respectiv). Proiectele de licență au fost 

susținute cu note de 10...7 respectiv 93,7% la învățământul cu frecvență și 87,4% – frecvență 

redusă (în a. 2016 rezultatele fiind de 94,4% și 90,1%, respectiv). 

Stagii de practică 

 Instruirea practică a studenților este o componentă importantă a procesului de pregătire a cadrelor 

inginerești, având drept scop fundamentarea cunoștințelor teoretice, formarea deprinderilor 

practice la specialitatea aleasă, crearea condițiilor favorabile de integrare a viitorilor absolvenți în 

activitatea de producție. 

 În anul de studii 2016/2017 stagiile de practică s-au efectuat în cadrul a 1083 de întreprinderi, la 

stagii fiind repartizați 3665 de studenți. 

Studii superioare de master, ciclul II 

 În anul 2017 în cadrul studiilor superioare de master, ciclul II instruirea s-a realizat în cadrul a 39 

programe, care aparțin domeniilor de studii Inginerie și activități inginerești, Tehnologii de 

fabricare și prelucrare, Arhitectură și construcții, Științe economice, Științe exacte și Drept. În 

vara anului 2017 la studii au fost înmatriculați 728 studenți. Din aceștia, 690 – la studii bugetare și 

28 – la studii cu taxă. 

 Pe parcursul anului 2016 în cadrul studiilor superioare de master și-au făcut studiile 1190 

persoane, din care la buget 1102 persoane (2016 –1383 persoane), la contract – 88 persoane (2016 

– 81 persoane). În sesiunea de vară au participat 652 de studenți ai anului I. Au promovat sesiunea 

408 (62,58%).   

 Au susținut teza de master 559 absolvenți, dintre care 504 (69,42%, din totalul de 726) au fost 

înmatriculați în 2015, iar 55 – din anii precedenți, pe domenii: 

 Inginerie și activități inginerești – 277; 

http://www.utm.md/
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 Tehnologii de fabricare și prelucrare – 82; 

 Arhitectură și construcții – 124; 

 Științe exacte – 18; 

 Științe economice – 43. 

 În anul 2017 Universitatea Tehnică a Moldovei  a încheiat 3 Acorduri de Cooperare privind 

studiile superioare de master și doctorat cu dublă diplomă cu Universitatea POLITEHNICA din 

București și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România. Aceste acorduri au fost 

încheiate în baza deciziei Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională nr.17 din 18.07.2017 

și aprobate la ședința Senatului UTM, din data 26.09.2017. Conform acordurilor, mobilitatea 

studenților la instituția parteneră este o condiție obligatorie pentru obținerea diplomei duble. 

 Astfel, 37 de masteranzi, anul I, de la 5 programe de studii de la FEIE, FTP, FIEB, FCIM au fost 

selectați pentru realizarea prevederilor acordului privind diploma dublă cu Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, România și 3 studenți masteranzi, anul I, de la 1 program de studii cu 

Universitatea POLITEHNICA din București. Studenții au fost înmatriculați în paralel la 

universitățile semnatare ale Acordurilor de diplomă dublă. 

 UTM, de asemenea, a înmatriculat la studii de mobilitate de 1 an 6 studenți de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, România, la programul de studii cu diplomă dublă „Administrarea 

afacerilor” de la FIEB. 

Cadre didactice implicate 

În procesul de instruire au fost implicate 72,99 unități didactice cu finanțare de la bugetul de stat, 

dintre care 11,45 unități de prof. univ. și 48,91 – conf. univ. Cadrele didactice implicate în procesul de 

instruire sunt deținătoare de grade științifice de doctor sau doctor habilitat, precum și de titluri științifico-

didactice de conferențiar universitar sau profesor universitar. Cadrele didactice, ne deținătoare de grade și 

titluri științifice sau didactice, implicate în procesul de instruire, dețin gradul de master în domeniile 

corespunzătoare sau posedă o experiență bogată în domeniul de activitate. Acestea au ocupat 12,63 

unități, ceea ce constituie 17,3% din totalul de unități acordate în anul universitar curent pentru studiile 

de master. 

Studii superioare de Doctorat, ciclul III 

 În anul 2017 în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III, instruirea s-a realizat în cadrul a 

șase Școli Doctorale. Admiterea la studii superioare de doctorat, a avut loc conform programelor 

de doctorat. Astfel, în 2017 au fost înmatriculați 25 doctoranzi, 19 – la buget și 6 – cu achitarea 

taxei. 

 Doctoranzii au fost îndrumați de către 65 de conducători de doctorat. În total cu dreptul de 

conducător de doctorat sunt abilitate 110 persoane. Structura conducătorilor: 43 dețin titlul 

științific de doctor habilitat și 67 – titlul științific de doctor. 

 În prezent la CNAA se află 12 dosare privind abilitarea cu drept de conducător de doctorat și 

solicitare privind prelungirea abilitării cu drept de conducător de doctorat pentru 16 persoane. 

 42 de doctoranzi au realizat sarcini didactice în cadrul UTM.  

Susținerea examenelor de doctorat 

 Pe parcursul anului de studii 2016/2017 au fost organizate studii în auditoriu pentru doctoranzii 

anului I privind realizarea Programului de pregătire avansată. În rezultatul susținerii examenelor la 
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disciplinele din cadrul Programului de pregătire avansată s-a constatat că 86% din numărul total 

de doctoranzi au susținut examene cu reușita cuprinsă între 8-10. 

 În luna mai 2017 au fost organizate examene de doctorat pentru doctoranzii anilor III – IV, în 

rezultatul cărora 29 de doctoranzi au susținut examene cu reușita cuprinsă între 8-10. 

 În legătură cu expirarea termenului de valabilitate a examenelor de doctorat, 19 competitori s-au 

înscris la examene din luna mai și le-au susținut cu reușita cuprinsă între 8-10. 

Susținerea referatelor științifice: 

 Anul I – 86% de doctoranzi au fost promovați în anul II de studii. 

 Anul II, III și IV – 85% de doctoranzi au susținut referatele cu calificativul admis. 

 Dacă e să exprimăm în cifre activitatea doctoranzilor în a. 2017, aceasta se prezintă astfel: 264 

expoziții, conferințe naționale și internaționale. Au fost obținute 4 brevete de invenție și depuse 3 

cereri privind obținerea brevetelor. În anul de studii 2016/2017 doctoranzii au publicat 205 

articole științifice. 

Recunoașterea și promovarea activităților doctoranzilor 

 19 doctoranzi ai UTM în perioada 26 iunie – 24 septembrie 2017 au depus dosarele privind 

participarea la concursul „Bursa Speranței 2017”, pentru anul academic 2017-2018, anunțat de 

către Banca Comercială Română Chișinău. Din cei 69 de concurenți participanți, unicul câștigător 

a fost selectat doctorandul Vasile POSTICA din cadrul ŞD Știința Calculatoarelor, Electronică și 

Comunicații. Premiantul va beneficia de un suport financiar al „BCR Chișinău” (2 tranșe a câte 30 

000 lei) pe parcursul a doi ani de studii pentru acoperirea cheltuielilor în realizarea programului de 

cercetare. 

 Doctoranzii anului I Vasile POSTICA și Nicolai ABABII sunt coautori ai două articole publicate 

în revista Advanced Functional Materials, Impact Factor 12.12, inclusiv ai lucrării 

„Multifunctional Materials: A Case Study of the Effects of Metal Doping on ZnO Tetrapods with 

Bismuth and Tin Oxides”, cu un volum total de 46 de pagini, prim-autor fiind drd. Vasile 

POSTICA, care a fost selectată pentru coperta acesteia (volumul 27, ediția 6 din 10 februarie 

2017) au realizat cercetări revoluționare cu recunoaștere internațională prin descoperirea unei 

metode inedite ce permite recoltarea analizelor de sânge prin respirație. Rezultatele lucrării au fost 

selectate pentru coperta frontală a revistei germane de specialitate SMALL Nano-Micro (vol. 13, 

nr. 16 din 25 aprilie 2017) cu Factor de Impact 8.32 au participat la următoarele emisiuni TV: 

„Mesager” din 2 mai, 2017, TRM; „Prima oră” din 11 mai, 2017, PRIME; „Buletin de știri” din 4 

martie 2017, ProTV. 

Programe de mobilitate și stagii internaționale 

Doctoranda anului I Irina PLEŞCO, în perioada 10.04.2017 – 30.04.2017 a efectuat un stagiu de 

cercetare la Universitatea din Kiel, Germania, unde a luat cunoștință de metodele de cercetare a 

nanomaterialelor de înaltă precizie TEM, SEM și XRD și a efectuat cercetarea materialelor pe tematica 

tezei de doctor. Doctorandul anului II Gavril PORCESCU a beneficiat de un Program de Internship în 

cadrul companiei Stavelse Metaalbouw, Belgia. Programul urmărește aprofundarea abilităților privind 

concepția și executarea, în sfera proiectării produselor, a tehnologiilor de fabricație sau a echipamentelor 

tehnologice. Doctoranda anului III Natalia SHARMA POPOVICI a beneficiat de un stagiu de mobilitate 

în perioada septembrie 2016 – iunie 2017 la UNIVERSIDAD DELPAÍS VASCO din Spania, în cadrul 

Programului Erasmus+. Doctorandul anului III Oleg GRIDENCO, în perioada noiembrie 2016 – 
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decembrie 2017 a beneficiat de un stagiu de cercetare oferit de Serviciul de Schimb Academic German 

(DAAD) la Universitatea din Bremen, Germania, iar în perioada 27-28 Aprilie 2017 a participat la 

ProUB-Workshop „Scientific Publishing for Natural Scientists”, Bremen (Germania). 

Susțineri de teze de doctor și doctor habilitat în anul 2017 

 În anul de studii 2016/2017 au fost susținute 15 teze de doctor în cadrul Consiliilor Științifice 

Specializate, 9 dintre care sunt confirmate de CNAA, iar 6 dosare se află la CNAA pentru 

confirmare. Din numărul total menționat, 4 doctoranzi au susținut tezele în termen. 15 teze de 

doctor prezentate în cadrul Seminarelor Științifice de Profil urmează a fi susținute în cadrul CŞS. 

În prezent 13 dosare se află la CNAA pentru aprobarea componenței Consiliilor Științifice 

Specializate. 

 Dinamica numărului de teze susținute de către doctoranzii UTM în perioada 2010-2017 se 

prezintă astfel: 2010 – 10 teze, 2011 – 9 teze, 2012 – 9 teze, 2013 – 9 teze, 2014 – 9 teze, 2015 – 

13 teze, 2016 – 11 teze,  2017 – 11 teze. 15 teze de doctor prezentate în cadrul Seminarelor 

Științifice de Profil urmează a fi susținute în cadrul CȘS.  

Colegiul Tehnic 

 Colegiul oferă programe de studii medii în profil tehnic – Mecanică și prelucrarea metalelor – și 

are misiunea de a pregăti specialiști capabili să asigure conceperea și industrializarea produselor 

industriale competitive pe piața internă și regională, să asigure competitivitatea întreprinderilor. 

 În anul 2017 au fost înmatriculați 83 elevi, 72 – la buget, 11 – cu taxă.   

Susținerea examenului de absolvire 

 Din 53 elevi admiși la probele de absolvire au susținut – 45 elevi. Nota medie la probele de 

absolvire fiind – 7,78. Nu s-au prezentat la susținerea probelor de absolvire – 8 elevi. 

 În anul de studii 2016-2017 au fost încheiate 18 Acorduri de colaborare în vederea desfășurării 

practicilor de absolvire și tehnologice și asigurarea elevilor cu documentația tehnologică necesară, 

condiții favorabile de muncă și locuri de muncă după absolvire. 

 Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenților angajați în câmpul muncii pe specialitate – 15 

elevi, angajați în alt domeniu – 9 elevi, continuă studiile – 17 elevi, neangajați – 4 elevi, serviciul 

militar –  1 elev, plecat peste hotare – 7 elevi. 

Formarea continuă 

 În 2017 au frecventat cursurile de formare continuă 3393 persoane, inclusiv: specialiști din 

economia națională – 2805 pers.; cadre didactice din instituțiile de învățământ vocațional tehnic – 

588 pers. 

 În anul 2017 s-a atestat o creștere cu 8,6 % fată de anul precedent a numărului de persoane care au 

beneficiat de serviciile de formare continuă grație elaborării de noi programe de formare continuă 

solicitate de agenții economici și persoanele fizice interesate. 

 Semnarea acordurilor de parteneriat cu: Inspectoratul Ecologic de Stat, Compania „Mitutoyo” 

România SRL, inclusiv în promovarea activităților educaționale de formare inițială și formare 

continuă în domeniul teoriei și practicii ingineriei metrologice, cu Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) privind formarea continuă în domeniul eficienței energetice a 

clădirilor publice, acordului de formare continuă a specialiștilor din Turkmenistan în domeniul 
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ingineriei biomedicale, acordului de constituire a Clusterului Energie Regenerabilă „Energie și 

biomasă” cu activități, inclusiv în domeniul formării continue; 

 Elaborarea de noi programe de formare continuă în domeniile: inginerie biomedicală, securitate 

alimentară, eficiența energetică a clădirilor publice, mediere, design vestimentar, psihopedagogia 

învățământului vocațional tehnic; 

 Formarea formatorilor pentru promovarea strategiei învățământului la distanță (E-learning), 

proiectarea conținuturilor pentru formarea la distanță, formarea și pregătirea formatorilor-

evaluatori pentru implementarea procedurii de evaluare a competențelor profesionale și a probelor 

de calificare. 

 Crearea noilor centre de formare continuă: în cadrul Departamentului MIB/FCIM Centrul 

Național „Inginerie biomedicală”, în cadrul Departamentului ACAG și PM/FUA Centrul de 

Formare continuă Eficiența Energetică a Clădirilor Publice cu crearea premiselor de lansare a 

activităților de formare continuă în a. 2018; 

 Examinarea la ședințele Senatului UTM a chestiunilor privind dezvoltarea parteneriatului cu 

mediul de afaceri, inclusiv prin formare continuă, elaborarea actelor normative și regulamentelor 

de funcționare a noilor centre de formare continuă, aprobarea de noi programe de formare 

continuă, coordonate anterior cu întreprinderile și companiile beneficiare de servicii de formare 

continuă. 

Formarea continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ vocațional tehnic: 

 În anul 2017 au beneficiat de cursuri de formare 551 cadre didactice și manageriale din 

învățământul vocațional tehnic (VET), inclusiv: 225 persoane – în domeniul psihopedagogiei, iar 

112 cadre didactice – în domeniul de specialitate. 

 În cadrul Proiectului CONSEPT 214 de cadre didactice (maiștri și profesori) au frecventat cursuri 

de perfecționare în cadrul a 4 module. 

 În a. 2017 au frecventat cursurile de perfecționare 3393 pers. – 342746 om/ore, inclusiv: 

 specialiști din economia națională: 2805 pers. – 293891 om/ore; 

 cadre didactice învățământul VET: 588 pers. – 48855 om/ore. 

 Pentru comparație: 

 Studii licență, studii cu frecvență la zi per student/an de studii – 60 p.c. ECTS ore contact 

direct (15 ore x 60p.c.) 900 om/ore; 

 Activitățile Centrului universitar de Formare Continuă în a. 2017 - 342 746 om/ore (contact 

direct) sunt echivalente instruirii a 380 pers. studenți licență zi (342746: 900 = 380). 

Activitatea editorială 

 Pentru anul 2017 a fost stabilit un volum orientativ de editare a lucrărilor didactico-metodice de 

900 coli de tipar, acesta fiind repartizat pe facultăți: FET – 100 c.t.; FEIE – 130 c.t.; FCIM – 80 

c.t.; FTA – 100 c.t.; FIMIT – 130 c.t.; FUA – 100 c.t.; FCGC – 130 c.t.; FIEB – 50 c.t.; FTP – 80 

c.t. Respectiv, planurile de editare prezentate de facultăți au inclus 234 de lucrări, 51 dintre ele 

fiind în afara volumului acordat – 316,3 c.t. 

 Au fost editate 97 de lucrări din 234 planificate. Printre lucrările editate predomină indicațiile 

metodice pentru lucrări de laborator, lucrările practice și de proiectare – în total 59 de lucrări, 38 
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dintre care acoperă cursurile teoretice. Majoritatea lucrărilor editate sunt în limba română, 6 – în 

limba rusă, 4 – în franceză. 

 Planul de editare a lucrărilor didactico-metodice pentru anul 2017 a fost realizat în olum de 72,2% 

– conform c.t. și de 41,45% – conform numărului de lucrări planificate. 

4. Asigurarea calității activităților universitare  

 Îmbunătățirea continuă a calității studiilor – organizarea, desfășurarea, monitorizarea procesului 

de instruire, evaluarea satisfacției actorilor procesului educațional, acțiuni preventive și corective, 

cu suportul comisiilor de management al calității de la facultăți. 

 Asigurarea funcționalității sistemului de studii în baza creditelor transferabile, în baza prevederilor 

legale ale Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior și ale Sistemului 

național de Credite de Studiu. Facultățile au lucrat în continuare asupra Ghidului Studentului, 

adaptându-l la specificul domeniului de studii și distribuindu-l ulterior studenților, iar FTA și 

FIEB l-au publicat pe paginile lor de pe site-ul www.utm.md. 

 Elaborarea formelor unificate pentru documentele de sistem „Fișa unității de curs/modulului” și 

„Curricula unității de curs/modulului”. 

 Elaborarea mostrelor documentelor de circulație internă și integrarea acestora în sistemul 

informațional „Decanat”. 

 Inițierea, asigurarea informațională și monitorizarea procedurii de elaborare a rapoartelor de 

autoevaluare pentru toate programele de studii superioare de licență în vederea inițierii procedurii 

de evaluare externă și acreditării acestora. În consecință, au fost elaborate și evaluate 69 rapoarte 

de autoevaluare, conform cerințelor impuse de Ghidul ANACIP. 

 Efectuarea sondajelor de opinie „Evaluarea disciplinei”, „Opinii ale absolvenților 2016”, și 

„Master – opinii ale absolvenților”. Rezultatele sondajelor au fost examinate la ședințele 

Senatului, Consiliului de Administrație, Consiliile facultăților și ședințele departamentelor. 

 Elaborarea și implementarea sondajului „Evaluarea satisfacției angajaților UTM”. 

 Monitorizarea activităților de elaborare a tezelor de licență/master și respectare a prevederilor 

regulamentului de evaluare curentă și finală a studiilor. 

 Colectarea și plasarea pe site-ul UTM a actelor normativ-legislative interne și externe utilizate în 

activitatea universitară (www.utm.md). 

 A fost monitorizat și asistat procesul de elaborare a unui set de acte normative interne (38 de 

regulamente și metodologii). 

 Studenții UTM au fost antrenați în următoarele sondaje: Evaluarea disciplinei; Opinii ale 

absolvenților 2017, ciclul Licență; Opinii ale absolvenților 2017, ciclul Master;  Evaluarea unității 

de curs;  Evaluarea satisfacției angajaților UTM. 

 Sondajul „Evaluarea unității de curs” a fost realizat cu scopul determinării gradului de satisfacție a 

studenților ca urmare a studierii unei unități de curs și a fost implementat pe parcursul a două 

sesiuni de examinare – iarnă/vară. Pentru organizarea sondajului au fost revăzute formularele 

imprimate prin intermediul Editurii „Tehnica” și a fost elaborată fișa de prelucrare a rezultatelor. 

 În anul 2017 a fost elaborat și implementat pentru prima dată sondajul „Evaluarea satisfacției 

angajaților UTM”. Acesta a fost realizat în perioada aprilie - iulie 2017, a cuprins 185 respondenți, 

dintre care 64,32% activează în cadrul UTM mai mult de 10 ani. 
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Evaluarea externă ANACIP 

 În anul 2017 au trecut prin procedura de evaluare externă în vederea acreditării 21 de programe de 

studii superioare de licență, ciclul I. Evaluarea externă a fost efectuată de experții Agenției 

Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP).  

 Facultatea Tehnologia Alimentelor – 2 programe acreditate: 

 1 acreditat condiționat pe 3 ani, 

 1 acreditat pe 5 ani. 

 Facultatea Inginerie Economică și Business 

 3 programe acreditate pe 5 ani 

 Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică – 10 programe acreditate: 

 1 acreditate condiționat pe 3 ani, 

 9 acreditate pe 5 ani. 

 Facultatea Electronică și Telecomunicații – 6 programe acreditate: 

 2 acreditate condiționat pe 3 ani, 

 4 acreditate pe 5 ani. 

 Rata angajării absolvenților în câmpul muncii, constituie 80,8% (promoția anului 2016). 

 În urma desfășurării Concursului pentru ocuparea locurilor cu finanțare bugetară a studenților: 

 anului I din 1259 locuri bugetare au fost ocupate 929, rămânând vacante 330. 

 anului II din 1281 locuri bugetare au fost ocupate 927, rămânând vacante 354. 

 anului III din 1216 locuri bugetare au fost ocupate 881, rămânând vacante 335. 

 Pentru studenții anului IV concursul de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară a fost 

organizat doar pentru Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Facultatea Calculatoare, 

Informatică și Microelectronică – pentru studenții din învățământul cu frecvență redusă și 

pentru programul de studii Arhitectură, care oferă studii superioare integrate. Astfel, din 

50 de locuri bugetare au fost ocupate 45, rămânând vacante 5. 

 Concursul „Șefi de promoție”, ajuns la cea de a II-a ediție, a premiat pe cei mai buni 10 studenți 

cu diplome de apreciere, iar părinților le-au fost expediate scrisori de mulțumire și apreciere din 

partea comunității academice a UTM. 

 Au continuat concursurile pentru studenții cu cea mai înaltă reușită academică înregistrată în 

sesiunile de vară și de iarnă ale a.u. 2016-2017 – „Lista Rectorului” și „Lista Decanilor”. În anul 

2016/2017, 32 de studenți au fost menționați pe parcursul a 2 semestre consecutiv în Lista 

Rectorului, conform rezultatelor din sesiunile de vară și de iarnă. 

5. Cercetarea științifică 

 UTM este unica instituție din RM, care se regăsește într-un clasament al numărului de citări 

Google Academic: „Top Universities by Google Scholar Citations”, care urmărește evaluarea 

activității de cercetare științifică; 

 În anul 2017 au fost atrase fonduri pentru implementarea a 31 de proiecte de cercetare științifică în 

valoare de 9286,9 mii lei; 

 Rezultatele cercetătorilor UTM în anul 2017 au fost expuse în publicații științifice, inclusiv: 8 

monografii; 11 manuale; 66 lucrări didactico-metodice; 39 articole în reviste cu factor de impact; 

articole în culegeri internaționale/naționale – 150/67; 48 articole în reviste naționale de categoria 

A, B și C; teze la conferințe internaționale/naționale – 220/132; 

 Au fost obținute 22 brevete de invenții/ hotărâri pozitive și înaintate 6 cereri de brevet; 
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 Distincții, premii și diplome de mențiune obținute de cercetătorii UTM la diverse foruri științifice 

internaționale: 52 – medalii de aur, 11 – medalii de argint, 8 – medalii de bronz, 8 – premii 

speciale, 85 – diplome de mențiune; 

 Publicații naționale și internaționale în cadrul proiectelor științifice și sarcinii didactice - în total 

au fost publicate 798 lucrări științifice; 

 Universitatea Tehnică a Moldovei și Compania Durion GmbH, cu suportul GIZ și MIEPO, au 

încheiat în ianuarie 2017 o promițătoare cooperare de cercetare și dezvoltare în domeniul 

energiilor regenerabile. proiectul investițional presupune ca în primii 2 ani de activitate cifra 

investiției să atingă suma de 200 mii de euro. 

6. Personalul instituției 

 În anul universitar 2017/2018 numărul total de unități științifico-didactice și didactice a fost de 

710,28 un., (ciclul I, ciclul II) dintre care: 42,54 un. profesori, 310,01 un. conferențiari, 315,19 

un. lectori superiori/lectori universitari, 42,54 un. asistenți universitari. 

 Se remarcă ponderea procentuală cea mai ridicată a unităților pentru lectori superiori/ lectori 

universitari 315,19 un., cu o cotă de 44,37 din totalul numărului de unități didactice. 

 Din totalul personalului 658 cadre didactice care realizează activități didactice 46,05% dețin titlu 

de doctor/doctor habilitat, (303 cadre didactice cu titlu). 4,34% dintre care cu grad au vârsta sub 

35 de ani la 31 decembrie 2017 (13 cadre). 

 Total 658 titulari – 710,28 un. Total cu titlu – 299 cadre didactice. Cumul extern – 144 persoane. 

În subdiviziunile instituționale ale UTM (facultăți, direcții, servicii, alte structuri administrative) 

sunt încadrate 92 de persoane cu funcții auxiliar-didactice și 313 cu funcții administrative, inclusiv 

angajați prin cumul. 

Investiții în personal 

 Administrația Universității a creat condiții favorabile pentru studierea de către cadrele didactice a 

limbilor străine – engleza și germana, contribuind la crearea premiselor de conectare a cadrelor 

didactice la sistemul informațional internațional, extinderea participării în proiecte internaționale 

de cercetare, schimb de experiență, mobilitate academică, promovarea imaginii UTM în sistemul 

educațional internațional. 

 Departamentul Limbi Străine a elaborat și implementat programa de studiere a limbii engleze de 

către cadrele didactice ale UTM conform Cadrului European Comun de Referință în predarea 

limbilor străine, în baza manualelor Cambridge University Press, Oxford University Press, cu 

formarea a cinci deprinderi esențiale și necesare pentru studierea unei limbi străine: ascultarea 

unei secvențe audio, discursul oral, participarea la o conversație, citirea și exprimarea în scris. 

 Pentru realizarea programului de studiere a limbii engleze administrația Universității a alocat 

mijloace financiare pentru organizarea de către Centul LEXIS și Departamentul Limbi străine a 

cursurilor de studiere a limbii engleze începând cu nivelul A1, avansând consecutiv până la 

nivelul C1 și crearea premiselor de predare a disciplinelor de specialitate în limba engleză la 

diferite facultăți. 

 În a. 2017 au finalizat programul pentru 3 ani de studii 37 cadre didactice, acumulând nivelele 

lingvistice B1, B2, C1. 

 În anul universitar 2017-2018 urmează cursurile de studiere a limbii engleze în 6 grupe academice 

86 de cadre didactice, având nivelul lingvistic inițial „zero”. 
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 În scopul perfecționării au fost organizate cursuri de psihopedagogie pentru cadrelor didactice, iar 

pentru masteranzii FET, FIMIT – cursuri de inițiere a formării psihopedagogice, cu perspectiva 

antrenării acestora în activitățile pedagogice la Universitate. 

 Mobilitatea academică este susținută la UTM prin proiectele Erasmus+ (Acțiunea cheie 1: 

Mobilitate academică) cu finanțare din partea Uniunii Europene, CEEPUS și alte programe. 

Cadrele didactice participă la mobilități academice în baza acordurilor inter-instituționale 

Erasmus+ cu universități din Europa. 

7. Informatizarea activităților universitare 

 Rețeaua Wireless corporativă în blocul nr. 1 de studii (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168) asigură o 

mobilitate sporită pentru toți utilizatori de internet, chiar și în zonele greu accesibile pentru 

conexiunile tradiționale prin cablu. Acces gratuit la Internet, 24/24, vor avea angajații, cadrele 

didactice, studenții și vizitatorii universității – atât în perimetrul interior al universității, cât și în 

exterior.  

 În perioada mai-august 2017, 50 cadre didactice ale UTM au beneficiat de cursuri avansate “IT 

Essentials” oferite de Cisco Systems și susținute financiar de USAID în cadrul programului 

Tekwill Academy, iar din 1 septembrie, predau cursuri autorizate Cisco studenților UTM. 

 Cadrele didactice ale UTM vor beneficia și în 2018 de instruire în domeniul IT în cadrul Centrului 

de Instruire și Inovații TIC – Tekwill, iar de la începutul noului an de studii sunt integrate în 

curricula universitară cursuri autorizate Cisco Systems: IT Essentials, CCNA Routing & 

Switching, CCNA Security, Internet of Things, Microsoft, Linux. 

 Compania SolveIT Software, parte a Grupului Schneider Electric, a donat, cu titlu gratuit, tehnică 

de calcul și echipamente IT în valoare de circa 1 milion de lei. 

 BC „Victoriabank” SA a donat UTM cu titlu gratuit tehnică de calcul și echipamente IT. 

 BC „Moldova Agroindbank” SA a donat UTM un lot de echipamente active de rețea și 

calculatoare, a căror utilizare în cadrul UTM va impulsiona orele de laborator, lecțiile practice, 

alte activități educaționale. 

 Au fost instalate și setate echipamentele active de comunicații și produsele software modern 

utilizate în procesul de instruire la FCIM. 

 Direcția TIC a negociat cu Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC transmiterea în 

comodat a 16 calculatoare Apple MAC, instalate la FCIM. 

 În anul calendaristic 2017 au fost efectuate următoarele activități: 

 reorganizarea rețelelor informatice din blocul 1 de studii al UTM; 

 monitorizarea și coordonarea listelor consumabilelor necesare facultăților; 

 coordonarea cu inginerii din campusurile universitare a planurilor de restructurare a rețelelor; 

 perfectarea cerințelor tehnice pentru licitații; 

 asistență pentru proceduri de achiziție a echipamentelor IT necesare subdiviziunilor UTM; 

 repartizarea și instalarea cu sisteme de operare și produse software a peste 200 de calculatoare 

All-in-One în cadrul facultăților și subdiviziunilor universitare; 

 peste 30 suporturi și ecrane instalate în sălile de curs: modernizarea Laboratorului Metrologic 

– instalarea tablei și a proiectorului suspendat pentru ședințe și prezentări, configurarea rețelei 

internet și a echipamentului pentru transmisiunea video în cadrul Laboratorului Mitutoyo și a 

master-classului „Bucătăria moleculară”; 
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 modernizarea rețelei de comunicații în birourile aferente rectoratului. 

8. Cooperare regională și internațională 

În anul 2017 au fost încheiate 17 acorduri de cooperare bilaterală cu universități, centre de 

cercetare și organisme internaționale din Franța, Germania, Polonia, România, Federația Rusă și Ucraina. 

UTM a participat în anul 2017 în 18 proiecte educaționale și de cercetare finanțate prin 

programele Erasmus+ (5 proiecte), AUF (4 proiecte) și CEEPUS (9 proiecte). Realizarea acestor proiecte 

a permis o abordare modernă a sporirii calității învățământului superior bazat pe cele mai bune practici 

internaționale privind guvernarea universitară, modernizarea programelor de studii și utilizarea metodelor 

active de învățare și predare. Aceste obiective țin, în deosebi, de proiectele Erasmus+ KA2. 

Mobilitatea academică este susținută prin proiectele Erasmus+ (Acțiunea cheie 1: Mobilitate 

academică) cu finanțare din partea Uniunii Europene, CEEPUS și alte programe. Pentru ca studenții și 

cadrele didactice să poată participa în mobilitățile academice au fost încheiate 21 Acorduri inter-

instituționale Erasmus+ cu universități din Franța, Germania, Lituania, Olanda, România, Spania.  

În scopul promovării mobilităților studențești pe 21 septembrie 2017 la Facultatea Calculatoare, 

Informatică și Microelectronică (FCIM) a fost organizată o ședință privind experiența de participare a 

studenților facultății în proiecte finanțate de Programul Uniunii Europene „Erasmus+”. 

În anul 2017 au fost admiși la studii, în baza scrisorilor de acceptare emise de Ministerul Educației 

al RM, 12 studenți din alte țări (România, Irak, Liban, Israel, Azerbaidjan, Ucraina).  

Numărul de studenți străini per total pe universitate, la data de 1 februarie 2018, este de 46, dintre 

care 32 de studenți străini, învățământ cu frecvență și 14 studenți, învățământ cu frecvență redusă. 

9. Serviciul relații publice și promovarea imaginii UTM 

 Vizibilitatea UTM în spațiul online în anul 2017 a crescut grație pregătirii și difuzării prin site-ul 

www.utm.md, rețelele de socializare și mass-media a următoarelor materiale: 316 știri, 91 

evenimente anunțate pe utm.md, 394 apariții media online și TV, 263 postări în Facebook. 

 Creșterea vizibilității Universității Tehnice a Moldovei prin rețeaua de socializare Facebook se 

exprimă prin sporirea considerabilă a numărului de fani ai paginii UTM, acesta sporind de la 7400 

în anul 2015 la 12368 în ianuarie 2016, ajungând la 14110 în decembrie 2016. 

 Promovarea Universității Tehnice a Moldovei a fost realizată intens și în 2017, acțiunile în acest 

sens fiind adaptate în primul rând profilului viitorilor studenți: 

 Mercuriul de aur pentru UTM, la Gala Businessului Moldovenesc – unica instituție de 

învățământ care în anul 2017 a câștigat trofeul „Marca comercială a anului 2016”, categoria 

„Reputație și încredere”; 

 Expoziția „Creația deschide Universul-2017” a inclus patru lecții publice și un master-class 

pentru liceenii pasionați de inginerie, dorindu-se a spori interesul liceenilor și publicului larg 

față de creația inginerească și implicațiile ingineriei în viața de zi cu zi; 

 EURIE-2017 au participat la dezbaterile din cadrul mai multor mese rotunde privind 

imaginea instituțiilor universitare în peisajul eurasiatic și au distribuit materiale promoționale 

despre UTM; 

 Ora Pământului UTM s-a alăturat celor peste 7.000 de orașe din peste 160 de țări, marcând 

această zi printr-un eveniment organizat la ora 19.00 în Parcul-muzeu al tehnicii în aer liber 

din campusul Râșcani al UTM cu un program artistic integrat. 

 Ziua Inginerului la UTM 

http://www.utm.md/


                                                                                               SENAT  
 
                                                                       

MD-2004, CHIŞINĂU, BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 168, TEL: (+373 22) 23-27-49 | FAX: (+373 22) 23-54-41, www.utm.md 

 Ziarul UTM „MESAGER UNIVERSITAR”:  

 În anul 2017 activitatea redacției publicației a fost marcată de două evenimente semnificative: 

s-au împlinit 20 de ani de la apariția primului număr al ziarului, iar în decembrie a văzut 

lumina tiparului cel de al 200-lea număr; 

 A realizat materiale de promovare a activităților și materiale solicitate de către structurile 

UTM (facultăți, departamente), s-a implicat și a organizat ceremoniile de protocol, elaborarea 

și instalarea plăcuțelor pentru blocul de studii nr. 1, blocul de studii nr. 3 - sălile PBL, plăcuțe 

pentru Laborator metrologic Mitutoyo, Laborator Surse Regenerabile de Energie, Centrul 

medical. 

10. Servicii pentru studenți. Activitatea extra curriculară 

Instruirea practică și activitatea de consiliere și orientare în carieră desfășurată de CEGHID: 

 Pe parcursul anului 2017 CEGHID a organizat două Târguri ale locurilor de muncă și a stagiilor 

de practică ale studenților, la care au participat câte 100 de întreprinderi. Centrul a fost preocupat 

și de monitorizarea situației angajării absolvenților în câmpul muncii. 

 Situația din iunie 2017 denotă o rată a angajării de 84 %, iar conform specialității obținute – de 62 % 

din efectivul promoției. 

În vederea atragerii candidaților la studii au fost organizate: 

 Olimpiade Tehnice la matematică, fizică, chimie, informatică și desen artistic – 103 

participanți; 

 Concursul „Tânărul creator”– 9 participanți; 

 Zilele Ușilor Deschise – peste 350 participanți; 

 a VI-a ediție a Expoziției „Creația deschide Universul”; 

 53 de vizite ale potențialilor studenți la facultăți, laboratoare și ateliere de creație, Centre de 

performanță și Centrul Național de Tehnologii Spațiale; 

 cursuri de pregătire pentru examenele de BAC la matematică, fizică, chimie, informatică și 

desen artistic - 250 participanți; 

 184 vizite ale echipelor alcătuite din profesori și studenți în licee și colegii; 

 În premieră, UTM a organizat o mini-expoziție pentru liceenii din r. Ungheni cu prezentarea 

ofertei de studii a Universității și organizarea unui concert (cca 300 de participanți), cu implicarea 

reprezentanților de la toate facultățile UTM. 

Sport 

 În scopul îmbunătățirii, menținerii și fortificării sănătății studenților și angajaților, pe parcursul 

anului 2017 UTM a organizat o serie de activități sportive, inclusiv: Campionatul UTM la 13 

probe de sport pentru studenții celor 9 facultăți ale UTM și ai Colegiului Tehnic, care s-a 

desfășurat în perioada octombrie 2016 – mai 2017. Au participat peste 600 de studenți. 

 În perioada 06 - 08.10.2017, în orașul Eger din Ungaria a avut loc Campionatul Mondial de Karate 

Shotocan, la care a participat studentul FCGC, grupa IAPC-1704, Drobot Andrei, clasându-se pe 

locul II în categoria 78 kg. 

 Studenții-sportivi de la UTM, în componența selecționatelor Republicii Moldova, au participat la 

prestigioase competiții internaționale, obținând performanțe deosebite. 
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 Complexul Sportiv cu două stadioane de fotbal, Centru de Sport, sălile de sport de la  Botanica și 

din str. Florilor permit studenților și profesorilor în timpul liber să-și perfecționeze măiestria 

sportivă. 

Catedra militară 

 Catedra asigură pregătirea calificată a efectivului de sergenți și soldați pentru Rezerva Forțelor 

Armate, devotați Patriei și poporului Republicii Moldova, cu o pregătire teoretică și deprinderi 

practice corespunzătoare la specialitățile infanterie, geniu, comunicații-informatică și artilerie, în 

stare să desfășoare în orice moment acțiunile militare individual și la nivel de grup/echipă. 

 Pe parcursul a 15 ani de activitate, până în prezent peste 21 mii de persoane au absolvit cursurile 

de instruire, inclusiv circa 1100 femei, mulți dintre care promovează în continuare cariera militară. 

 Catedra instruiește atât studenți și absolvenți ai Universității Tehnice a Moldovei, cât și ai altor 

instituții de învățământ superior din țară, dar și elevi ai colegiilor din ultimul an de studii. Perioada 

de instruire este de patru luni, iar ședințele practice au loc de două ori pe an. 

 Dotarea tehnică ce constă din poligoane, armament, muniție și alte mijloace necesare pentru 

instruire este asigurată de Catedra militară a UTM și Armata Națională a R. Moldova. Baza 

materială a Catedrei permite desfășurarea ședințelor în conformitate cu cerințele programelor de 

pregătire a sergenților și soldaților în rezervă. 

 Catedra a participat la două ședințe desfășurate de Ministerul Apărării și la altele două – cu 

participarea șefilor catedrelor militare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat. 

 În anul 2017, au fost pregătiți studenți la următoarele specialități: Infanterie (847 soldați, 544 

sergenți); Artilerie (79 soldați); Geniu (186 soldați, 78 sergenți); Comunicații și informatică (165 

soldați); 

 La finele lunii mai (25.05.17), la Ceremonia solemnă de depunere a Jurământului Militar au 

participat 970 studenți, inclusiv 400 de la Universitatea Tehnică a Moldovei și alte universități din 

RM, după 4 luni de studii în cadrul Catedrei militare a UTM, condusă de Vitalie STOIAN, general 

de brigadă în rezervă. 

 În decembrie (15.12.18) 940 studenți ai UTM și altor instituții de învățământ superior și elevi din 

anul terminal ai colegiilor (centrelor de excelență), inclusiv 25 de doamne și domnișoare, au depus 

solemn jurământul de credință Patriei, în prezența corpului de ofițeri, rudelor și prietenilor. 

 Instrucție de foc sub egida Catedrei militare a UTM – 700 de tineri instruiți la Catedra militară din 

cadrul UTM au participat la ședințe practice de tragere cu muniție de luptă. Ședințele au avut loc 

la Centrul de instruire militară Dănceni al Regimentului de Rachete Antiaeriene „Dimitrie 

Cantemir”. 

Centrul de limbi străine “LEXIS” 

 În anul universitar 2016 – 2017 în cadrul Centrului de Limbi Străine LEXIS au fost constituite 19 

grupe de cursanți pentru studierea limbilor străine, formatori fiind cadrele didactice din cadrul 

Departamentului Limbi Străine. 

 În anul universitar 2016 – 2017 au fost instruiți 152 de cursanți: 91 studenți și 61 elevi, nivelul de 

instruire fiind divers: de la elementar până la pregătirea către susținerea examenului TOEFL. 

Astfel, 1 grupă din 4 cursanți (elevi din clasa 11, Liceul „Ion Creangă”), a susținut cu succes 

examenul de limbă la nivel internațional – TOEFL. 
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 Centrul de Limbi Străine „LEXIS”, cu suportul financiar al companiei Durion și în colaborare cu 

Agenția Austriacă de Cooperare în Educație și Cercetare, în anul academic 2017-2018, a format 4 

grupe de studenți de la diverse facultăți: FIMIT, FET, FEIE, FTP, care studiază limba germană în 

cadrul cursurilor extra curriculare. Programul de studiere a limbii germane va derula pe parcursul 

a 2 ani de zile, iar la finalul cursurilor, studenții vor avea posibilitatea să susțină un examen de 

limba germană la nivel internațional. 

Activitatea extra curriculară a studenților 

 În prezent în cadrul UTM activează următoarele structuri de autoguvernare studențească: 

 Senatul Studențesc; 

 Consiliul Sindical Studențesc; 

 Consiliile locatarilor căminelor studențești; 

 Comunitatea Filierei Anglofone Computer Science; 

 Board of European Students of Technology – BEST. 

 În perioada de raport s-au desfășurat multiple activități în domeniile: 

 Educație și formare profesională 

 Cultură, turism, agrement, sport 

 Social 

 PR și relații externe 

11. Asigurarea socială a studenților și colaboratorilor 

 Cu suportul Administrației UTM au fost îmbunătățite condițiile de alimentație a angajaților și 

studenților prin următoarele acțiuni: în sălile de producere și de alimentație ale cantinei din bl. 6 

au fost efectuate lucrări de renovare, cu instalarea utilajului frigorific și a liniei noi de alimentație; 

a fost dată în exploatare Cofetăria modernă din bl. 5. 

 În conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă Administrație – Comitet sindical 

salariați și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 „Cu privire la aprobarea 

Listei-tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele, vătămătoare, pentru care salariaților li 

se stabilesc sporuri de compensare” pe parcursul anului 2017 angajații UTM au beneficiat de: 

 concedii suplimentare, în conformitate cu ordinele emise în baza demersurilor parvenite din 

subdiviziuni – 217 angajați, dintre care 156 femei, cheltuielile în acest sens estimându-se la 

82120 lei; 

 Sporuri și compensații pentru munca prestată în condiții nefavorabile/nocive 201 salariați, 

inclusiv 169 femei, în acest scop fiind alocate 243780 lei. 

 Pe parcursul anului 2017 Serviciul intern protecție și prevenire a desfășurat următoarele activități: 

 instruirea a 199 de noi angajați; 

 perfectarea și familiarizarea angajaților cu Fișele personale de securitate în domeniul SSM; 

 Instruirea periodică în subdiviziunile universitare și desemnarea subdiviziunilor în care sunt 

respectate condițiile de securitate și sănătate (FEIE, FTP, BTȘ); 

 elaborarea Fișei medicale personale și repartizarea acesteia tuturor angajaților; 

 elaborarea și aprobarea a 29 de ordine cu privire la securitatea și sănătatea în muncă; 

 desemnarea a 130 de responsabili de SSM cu drept de instruire la locul de muncă; 

 elaborarea Planului de acțiuni a CSSM pe anul 2018; 

 constituirea prin ordinul 1-r din 04.01.2018 în cadrul UTM a Serviciului intern protecție și 

prevenire și stabilirea structurii acestuia. 
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Asigurarea cu cămin a studenților UTM 

 Procesul de cazare a decurs în următoarele etape: 

 Repartizarea cererilor pentru cazare, în fiecare grupă academică; 

 Colectarea cererilor prin intermediul membrilor Consiliilor Studențești de la facultății; 

 Actualizarea bazei de date cu ajutorul departamentului Organizare și resurse umane; 

 Afișarea listelor preventive cu studenți asigurați cu cămin în incinta fiecărei facultăți; 

 Repartizarea studenților pe odăi de către Comisia de cazare a facultății; 

 După finalizarea sesiunii de vară, întocmirea de către Comisiile de cazare ale facultăților a 

proceselor-verbale cu lista tuturor studenților care urmează a fi cazați în anul universitar 

2017/2018; 

 După finalizarea admiterii, întocmirea de către Comisiile de cazare ale facultăților a 

proceselor- verbale cu lista studenților anului I care urmează a fi cazați în anul universitar 

2017/2018; 

 Cazarea studenților în cămine (28 – 30 august); 

 Asigurarea studenților cu cămin constituie 100%. 

Centrul medical 

 În 2017, 26 de persoane (18 maturi, 8 copii, între care 8 angajați ai UTM și 10 străini) au 

beneficiat de posibilitatea de a trece o cură de tratament la Salina universitară. 

 Pe parcursul anului 2017 nu s-au prestat alte servicii medicale, pe motivul lipsei autorizației 

sanitare. În prezent se finalizează lucrările de reparații în încăperile Centrului, se pregătește setul 

de documente pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare. 

Burse și alte forme de sprijin financiar 

 Pentru stimularea activităților studenților, Senatul acordă premii în baza documentelor prezentate 

de Consiliile facultăților. Comisia permanentă de decernare a premiilor a Senatului acordă 

premiile respective pentru rezultate meritorii obținute în unul din domeniile: Creativitate Tehnică, 

Creativitate în Arhitectură și Design, Creativitate și Design vestimentar, Creativitate în Design și 

tehnologii poligrafice, Creativitate antreprenorială. 

 UTM acordă 4 categorii de Burse de performanță: burse de performanță științifică, burse de 

performanță în activitatea socială și de voluntariat, burse de performanță cultural-artistică, burse 

de performanță sportivă. 

 Bursele respective sunt oferite pentru un an universitar, pe baza rezultatelor obținute în anul 

universitar precedent, se revizuiesc semestrial și pot fi anulate în lipsa de performanță la etapa 

dată. 

12. Activitatea bibliotecii tehnico – științifice  

 s-au achiziționat publicații din diverse surse în număr de 6960 u.m./1066 titl., a fost abonată baza 

de date științifică Springer; cheltuielile pentru achiziție au constituit 288117 lei din care: pentru 

cărți – 62053,65 lei, ediții periodice – 91827,00 lei, materiale editate la „Tehnica-UTM” – 

59607,60 lei, abonare baze de date – 74628.75 lei; 

 au beneficiat de serviciile bibliotecii 10250 utilizatori, inclusiv 9918 activi; s-au împrumutat 

publicații pentru lectură în volum de 392459 u.m., în mediu 40 per utilizator; 

 s-a oferit acces la 13 baze de date științifice și bibliografice; 

 s-au prestat 8634 referințe bibliografice, s-au organizat 320 expoziții de carte; 
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 s-au predat lecții de Cultura Informației pentru 766 studenți, 66 doctoranzi și cadre didactice; 5 

zile de informare, 6 zile ale Bibliotecii cu Catedra; 

 Biblioteca și-a onorat funcția de centru metodic pentru 43 biblioteci ale școlilor profesional-

tehnice, 13 biblioteci ale Centrelor de excelență și colegii din Republică; 

 Biblioteca a participat la proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învățământului superior 

cu Eurasia (2016-2019). 

13. Reparații și construcții capitale 

În cadrul Proiectului inițiat în anul 2014, în baza contractului de grant nr. 04 din 29 aprilie 2014 cu 

FEE, au fost valorificate 3914,0 mii lei. Este vorba de finalizarea lucrărilor de izolare termică, în 

principal schimbarea ferestrelor cu termopane, în blocul de studii nr. 6. 

Pentru întreținerea căminelor și a blocurilor de studii în a.u. 2017-2018 au fost realizate următoarele 

lucrări: 

1. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură la toate obiectele UTM – forțe 

proprii. 

2. Procurarea și instalarea contoarelor de apă rece (blocul de studii nr. 4, garaj, Dräxlmaier, SEED 

Forum Moldova (blocul 2) – 2,1 mii lei. 

3. La inițiativa rectorului UTM, în căminele studențești, blocurile de studii și edificiile Universității 

au fost schimbate 4364 de corpuri de iluminat și becuri cu incandescență în valoare de – 337,38 

mii lei, ceea ce a permis o economisire de aproximativ 312 mii kW. 

Pentru întreținerea căminelor și a blocurilor de studii în anul universitar 2017 – 2018 au fost 

achiziționate bunuri în valoare de 1639,23 mii lei. 

În contextul celor comunicate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE 

1. A aprecia activitatea administrației UTM per ansamblu ca fiind bună. 

2. A aproba totalurile activității economico-financiare a UTM în anul 2017. 

3. A aproba bugetul pentru anul 2018 în următoarea componență pe venituri și cheltuieli: 

 Valoarea totală a serviciilor finanțate de la bugetul de stat pentru realizarea Comenzii de Stat 

pentru anul 2018 este de 163049,5 mii lei, inclusiv: remunerarea muncii cu contribuțiile la 

salariu – 107488,3 mii lei, ceea ce constituie 66,0 % din suma totală a finanțării; bursa 

studenților (preuniversitari, ciclul I, ciclul II), doctoranzilor și post doctoranzilor – 26,0956 

mii lei, servicii comunale – 19921,4 mii lei; 

 Veniturile din alte surse ale UTM pentru anul 2018 sunt planificate în mărime de 75165,9 mii 

lei, cu sold bănesc la sfârșitul anului, inclusiv: 23250,0 mii lei – din taxe de studii (ciclul I, II, 

doctorat, Colegiul), 7025,0 mii lei – alte taxe de instruire (cursuri, recalificarea cadrelor, 

Catedra militară), 9500,0 mii lei – cazarea în cămine, 5000,0 mii lei – darea în arendă (cu 

serviciile comunale), 4500,0 mii lei – sponsorizări și granturi; 

http://www.utm.md/



