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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Direcţia Investigaţii Ştiinţifice (în continuare DIȘ) este o subdiviziune a Universității Tehnice a 

Moldovei (în continuare Universitate) care coordonează activităţile de cercetare ştiinţifică şi 

inovare în cadrul Universităţii, fiind subordonată prorectorului pentru cercetare şi doctorat. 

2. DIȘ îşi exercită activitatea în conformitate cu Codul Educaţiei al R. Moldova nr. 152 din 

17.07.2014, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al R. Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004, 

Hotărârea Parlamentului R. Moldova nr. 150 din 14.06.2013 cu privire la direcţiile strategice ale 

activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020, Hotărârea Comisiei de acreditare a 

CNAA nr. AC-4/1 din 31.05.2012 cu privire la acreditarea profilurilor ştiinţifice, Legea nr. 847-

XII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Hotărârea Guvernului R. 

Moldova nr. 47 din 12.01.2007 cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public 

din sfera ştiinţei şi inovării cu modificările ulterioare, Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21.06.2007, Carta Universitară şi 

prezentul Regulament. 

3. Direcţia asigură gestionarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale, 

proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, este responsabilă de înfiinţarea de noi structuri de 

cercetare, organizează şi participă la diferite manifestări ştiinţifice, asigură suport consultativ, 

organizaţional în activitatea inovaţională, prestează servicii în domeniul informării tehnico-

ştiinţifice, asigură atestarea personalului titular în cercetare şi evaluarea internă a performanţei 

ştiinţifice, este responsabilă de relaţia cu structurile de evaluare/acreditare a activităţilor de 

cercetare la Universitate, în limitele competenţei sale reprezintă Universitatea în relaţiile cu 

organele de stat, cu instituţiile din ţară şi de peste hotare. 

4. Finanţarea activităţii DIȘ se efectuează în baza proiectelor de cercetare cu finanţare bugetară, 

proiectelor de cercetare cu diferite instituţii şi agenţi economici, granturilor naţionale şi 

internaţionale. Direcţia asigură suportul necesar în procesul de aplicare pentru obţinerea 

finanţării naţionale/internaţionale, inclusiv în organizarea seminarelor şi conferinţelor ştiinţifice, 

congreselor, expoziţiilor naţionale şi internaţionale. 

5. Activitatea de cercetare în cadrul DIȘ este efectuată de angajaţii titulari (cercetători ştiinţifici, 

ingineri, tehnicieni), cadrele ştiinţifico-didactice de la departamentele, laboratoarele şi centrele 

de cercetare ale Universității, care efectuează activităţi de cercetare prin cumul, studenţi, 

masteranzi şi doctoranzi. 
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II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DIȘ 

6. Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi inginereşti de înaltă calificare. 

7. Monitorizarea şi gestionarea activităţii de cercetare la Universitate. 

8. Elaborarea tacticii şi strategiei dezvoltării cercetărilor la Universitate. 

9. Asigurarea suportului ştiinţific în dezvoltarea economiei naţionale: realizarea programelor de 

stat în domeniile prioritare, organizarea procesului de inovare şi transfer tehnologic. 

10. Implementarea realizărilor ştiinţifice în procesul de instruire. 

 

III. DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE DIȘ 

11. În domeniul gestionării şi planificării activităţilor de cercetare ştiinţifică: 

11.1. Gestionează realizarea contractelor în cadrul temelor de cercetare derulate în cadrul 

centrelor (profilurilor) de cercetare acreditate de stat prin proiecte instituţionale, proiecte 

din cadrul programelor de stat, proiecte bilaterale, granturi internaţionale, proiecte de 

inovare şi transfer tehnologic, proiecte pentru tineri cercetători, proiecte procurare 

echipament, proiecte pentru finanțarea manifestărilor ştiinţifice, contracte de prestare a 

serviciilor tehnico-ştiinţifice. 

11.2. Elaborează de comun acord cu departamentele/catedrele şi laboratoarele de cercetare: 

 propuneri privind direcţiile prioritare de cercetări ştiinţifice la Universitate; 

 propuneri privind participarea Universității la realizarea investigaţiilor ştiinţifice 

finanţate din surse bugetare, mijloace speciale, contracte cu diferiţi agenţi economici şi 

granturi naţionale/internaţionale; 

 propuneri ce ţin de implementarea în economia naţională a investigaţiilor ştiinţifice 

finalizate. 

11.3. Oferă servicii de consultanţă în vederea întocmirii propunerilor de proiect la concursurile 

anunţate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. 

11.4. Elaborează şi prezintă spre aprobare în modul stabilit contractele de finanţare şi executare 

a proiectelor, după aprobarea Legii Bugetului de Stat. 

11.5. Monitorizează executarea contractelor de finanţare în conformitate cu: 

a) programul de realizare pe întreaga perioadă a proiectului; 

b) planul calendaristic pentru anul curent; 

c) graficul prestării serviciilor; 

d) devizul de cheltuieli pentru anul curent, care sunt parte integrantă la contract. 
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11.6. În perioada de derulare a proiectului DIȘ prezintă: 

Autorității contractante coordonatoare (AŞM): 

 raportul științific intermediar, la finele fiecărei etape de realizare; 

 raportul științifico-tehnic semianual/anual, aprobat de Consiliul științific/Senatul 

Universității și Biroul/Adunarea Secției de Științe a AȘM. 

Autorității contractante (ME): 

 raportul financiar anual cu anexarea tuturor documentelor justificative și raportului 

științifico-tehnic anual aprobat de autoritatea contractantă coordonatoare. 

La finalizarea proiectului prezintă Autorității contractante coordonatoare (AŞM) raportul 

științific final, aprobat de Consiliul științific/Senatul Universității și Biroul/Adunarea 

Secției de Științe a AȘM, cu anexarea setului de documente și a produselor finale 

prevăzute în condițiile contractului. 

11.7. La finele fiecărui an DIȘ/prorectorul pentru cercetare şi doctorat întocmeşte şi prezintă 

Senatului Universitar spre aprobare rapoarte anuale privind activitatea de cercetare pentru 

anul calendaristic curent şi planul de cercetare-dezvoltare pentru următorul an. 

12. În domeniul promovării rezultatelor ştiinţifice: 

12.1. Coordonează stabilirea relaţiilor de colaborare în vederea realizării cercetărilor ştiinţifice 

cu parteneri din ţările UE, Ucraina, Belarus etc., cu agenţii economici autohtoni. 

12.2. Promovează în plan extrauniversitar realizările ştiinţifice. 

12.3. Organizează şi participă la realizarea conferinţelor ştiinţifice, simpozioanelor, expoziţiilor 

şi saloanelor de inventică. 

12.4. Asigură suportul consultativ la pregătirea posterelor şi exponatelor. 

12.5. Prestează servicii în domeniul informării tehnico-ştiinţifice şi inovării pentru 

colaboratorii Universității. 

13. În domeniul antrenării studenţilor şi doctoranzilor în cercetare: 

13.1. Împreună cu facultăţile şi laboratoarele de cercetare asigură antrenarea studenţilor, 

doctoranzilor şi tinerilor cercetători (sub 35 de ani) în cercetare. 

13.2. Organizează anual conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi doctoranzilor. 

13.3. Stimulează participarea studenţilor la diferite expoziţii, saloane naţionale şi 

internaţionale, conferinţe etc. 
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IV. STRUCTURA ŞI ADMINISTRAREA DIȘ 

14. Structura DIȘ se stabileşte în funcție de profilurile de cercetare ştiinţifică acreditate la 

Universitate, direcţiile prioritare de cercetare, actele normative în vigoare şi se confirmă de 

către rector. 

15. DIȘ constă din structuri funcţionale şi de cercetare, care asigură organizarea şi realizarea 

cercetărilor la Universitate. 

16. Drept elemente de bază în structura DIȘ sunt: 

 centrele (profilurile) de cercetare acreditate; 

 centrele naţionale de cercetare-dezvoltare; 

 laboratoarele de cercetare; 

 incubatorul de inovare „POLITEHNICA”; 

 colectivele ştiinţifice temporare formate pentru realizarea unor probleme concrete. 

17. Centrele de cercetare, laboratoarele ştiinţifice şi colectivele ştiinţifice temporare sunt dirijate de 

coordonatori confirmaţi de prorectorul pentru cercetare şi doctorat. 

18. Structurile funcţionale (secţii/servicii) în cadrul DIȘ se formează la propunerea şefului de 

Direcţie şi se aprobă de către rector. Asigurarea lor financiară se efectuează din contul 

mijloacelor financiare obţinute în urma activităţii de cercetare. 

19. DIȘ este condusă de şeful Direcţiei, în subordinea căruia se află un şef adjunct. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

20. În cazul când apar contradicţii dintre prevederile prezentului Regulament şi Carta Universitară, 

prevederile Cartei sunt prioritare. Prezentul Regulament poate fi completat sau modificat prin 

hotărârea Senatului Universității. 

21. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea lui de către Senatul Universității. 


