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Hotărârea  Senatului UTM 
din 28.01. 2014 

 
Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică  
în cadrul Centrelor de cercetare ale UTM în anul 2013 
 
În baza informaţiei prezentate de către prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof. univ. dr. hab. 
V. Dorogan privind activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrelor de cercetare ale UTM în 
anul 2013 
 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
 
1. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrelor de cercetare ale UTM în anul 2013 se 
apreciază cu calificativul bună 
2. În vederea sporirii eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică la UTM se recomandă de a 
concentra eforturile în anul 2014 asupra realizării următoarelor obiective: 
 
- 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. 
- 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.) 
- Cheltuieli de regie mai mici pentru proiectele de transfer tehnologic, contracte 
economice, proiecte internaţionale, etc. 
- Diseminarea rezultatelor cercetării prin diverse metode (participarea la conferinţe 
ştiinţifice, seminare, la saloane internaţionale de invenţii, emisiuni radio/TV). 
- Antrenarea mai substanţială a studenţilor, masteranzilor în procesul de cercetare. 
 
3. Responsabil pentru realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru cercetare ştiinţifică 
prof. univ., dr. hab., V. Dorogan.     

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