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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 30 ianuarie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a „Centrului de Cercetare Construcții
Rutiere Universitatea Tehnică a Moldovei”.
În baza informației prezentate de către dl. Sergiu Bejan conf. univ. dr. Șef Departament Drumuri,
Materiale și Mașini pentru Construcții, FUA și a discuțiilor desfășurate în contextul subiectului
examinat
SENATUL CONSTATĂ:
1. În scopul promovării imaginii UTM și a Facultății Urbanism și Arhitectură în mediul
extrauniversitar, concomitent cu extinderea activităților extra curriculare și diversificarea surselor
de finanțare, inclusiv pentru salarizarea cadrelor didactice și științifice, personalului auxiliar nondidactic la Departamentul ”Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții” a fost elaborat
proiectul Regulamentului ”Centrul de Cercetare Construcții Rutiere Universitatea Tehnică a
Moldovei”.
2. În conformitate cu prevederile ”Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017”,
a ”Strategiei de transport și logistică 2013-2022” și „Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova
2020” Centrul de Cercetare Construcții Rutiere” are stabilite următoarele obiective de
activitate:
 crearea premiselor pentru desfășurarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative,
integrarea procesului de pregătire a cadrelor de înaltă calificare, studiilor de licență,
masterat și doctorat cu cercetarea aplicativă, testarea de noi aplicații și tehnologii
elaborate de profesori, doctoranzi, masteranzi și studenți, concomitent cu dezvoltarea
relațiilor de parteneriat cu mediul de afaceri, întreprinderi mici și mijlocii, persoane
particulare cointeresate;
 crearea unui mediu de lucru atractiv și favorabil manifestării unei emulații creatoare și
generatoare de idei îndrăznețe;
 formarea profesională continuă, inclusiv perfecționarea și recalificarea cadrelor conform
necesităților întreprinderilor, organizațiilor, agenților economici, ministerelor și
departamentelor de resort etc;
 implicarea studenților și cadrelor didactice în stabilirea relațiilor de cooperare inter-universitare,
cu mediul de afaceri, aprofundarea cunoștințelor fundamentale și aplicative.
3. Centrul de Cercetare Construcții Rutiere este o subdiviziune a UTM creată în cadrul
Departamentului ”Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții” cu drept de autogestiune și
autofinanțare în baza devizelor de cheltuieli aprobate în modul stabilit.

