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1. Repere strategice şi priorităţi ale misiunii 
universitare

Dezvoltarea proceselor de globalizare economică şi de constituire a Europei 
Unite au generat necesitatea edificării unui spaţiu universitar european unic 
prin Procesul Bologna la care face parte şi Republica Moldova.

Aceste realităţi în dezvoltare conduc la schimbări esenţiale asupra misiunii 
universitare, şi drept consecinţă, pentru alinierea învăţământului ingineresc la 
cel european ne propunem spre realizare următoarele priorităţi:

educaţie la nivel de standarde de calitate;
ofertă educaţională adaptată la necesităţile consumatorilor de 
specialişti;
calificare internaţională;
educaţie prin prisma progresului ştiinţifico-tehnologic;
cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională;
studii la distanţă;
biblioteci virtuale;
metode eficiente de predare - învăţare etc.

Program de activitate: 2008 – 2013
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1. Repere strategice şi priorităţi ale misiunii 
universitare

În baza acestor priorităţi generale, în viitorii 5 ani, ne propunem următoarele 
repere strategice specifice învăţământului ingineresc:

1. Sporirea calităţii educaţiei ca factor determinant al competitivităţii potenţialului 
uman autohton, prin care vom contribui la edificarea economiei naţionale 
bazate pe cunoaştere;

2. Dezvoltarea cercetării universitare ca o componentă indispensabilă în 
formarea profesională inginerească;

3. Sporirea calităţii instruirii practice a studenţilor prin redimensionarea relaţiilor 
cu agenţii economici;

4. Încadrarea plenară a administraţiei şi întregului personal academic de 
conducere în diversificarea surselor de finanţare pentru modernizarea bazei 
tehnico-materiale a procesului de studii şi cercetării;

5. Favorizarea accesului şi integrării absolvenţilor pe piaţa muncii autohtone;
6. Diversificarea şi extinderea activităţilor de formare continuă a specialiştilor, 

inclusiv perfecţionarea cadrelor didactice.
Pentru asigurarea calităţii studiilor şi cercetării universitare la nivel universitar şi 
naţional vom opta pentru:

Crearea instrumentelor de motivaţie a studenţilor de a asimila cunoştinţe noi;
Motivarea salarială adecvată a angajaţilor universităţii.

Program de activitate: 2008 – 2013
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2. Armonizarea structurii organizatorice a 
universităţii în contextul aderării la 

Procesul Bologna şi diseminarea prevederilor 
Codului Învăţământului

În perioada 2008-2013 vom opta pentru sincronizarea la prevederile Codului 
Învăţământului şi cerinţele Procesului Bologna a următoarelor structuri organizaţionale:

1. Departamentul de Management al Calităţii şi Comisiile de Management al Calităţii de la 
facultăţi, în scopul dezvoltării instrumentelor de asigurare a calităţii în conformitate cu:

opinia studenţilor, exprimată prin sondaje;
opinia angajatorilor de specialişti (agenţi economici particulari şi publici, patronate 
pe ramuri, parteneri sociali etc.) 
opinia structurilor de autoguvernare studenţească: Senatul Studenţesc, Comitetele 
Studenţeşti ale facultăţilor etc.

2. Instituţionalizarea structurii organizaţionale a Şcolilor Doctorale în Inginerie, în scopul 
sporirii eficienţei pregătirii cadrelor ştiinţifice pe domenii;

3. Crearea în or. Cahul (UPS “Iulia Hajdeu”) şi or. Bălţi (Colegiul Politehnic) a două filiale a 
CENIOP, cu baze de date privind orientarea profesională şi angajarea absolvenţilor UTM 
în câmpul muncii;

4. Crearea, prin comasare, a structurii departamentale “Resurse Umane, Secretariat şi 
Relaţii cu Publicul”;

5. Crearea unei noi structuri funcţionale a Serviciului Administrativ Gospodăresc;
6. Crearea Asociaţiei Absolvenţilor “Alma Mater - UTM”.

Program de activitate: 2008 – 2013
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3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

În perioada 2003-2008 de pregătire şi aderare la Procesul Bologna s-au 
realizat următoarele măsuri de aliniere la învăţământul european:

1. Conceperea şi implementarea structurii de învăţământ în 3 cicluri
(LMD), inclusiv: 

elaborarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională în 
inginerie;
elaborarea cadrului calificărilor pentru 17 domenii de formare 
profesională în inginerie;
elaborarea şi implementarea curriculumului la 58 de specialităţi;

2. Elaborarea şi implementarea sistemului de credite transferabile –
ECTS;

3. Demararea instruirii pe cicluri: ciclul I – începând cu  a. 2005, 
ciclul II – începând cu a. 2008;

3.1. Studii de licenţă, ciclul I

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

4. Implementarea suplimentelor la diplomă de format european;
5. Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea Sistemul de Management 

al Calităţii (SMC), fiind:
instituţionalizată structura SMC: Departamentul de Management al 
Calităţii şi Comisiile de Management al Calităţii la facultăţi;
editate Manualul de Management al Calităţii, Procedurile SMC şi 
Instrucţiunea “Planificarea şi organizarea serviciului de învăţământ la 
discipline de studiu”;
desfăşurate sondaje de opinii în rândul studenţilor, masteranzilor, 
absolvenţilor şi angajatorilor, ale căror rezultatele sunt utilizate la 
racordarea politicilor universitare educaţionale, precum şi la doleanţele 
obiective ale studenţilor şi ale clienţilor externi;
organizate, în premieră, sesiuni intermediare;
organizate anual concursuri ale celor mai performante realizări în educaţie 
şi cercetare, inclusiv tradiţionala expoziţie a tezelor de licenţă – ca 
barometru al calităţii pregătiri profesionale.

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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În perioada 2008-2013 ne propunem activităţi menite să menţină UTM printre liderii 
pieţei educaţionale din R. Moldova şi să sporească capacitatea procesului de 
învăţământ de a opera la standarde de excelenţă internaţională, printre care:

1. Dezvoltarea unor planuri de învăţământ moderne, stabile în structură şi dinamice în 
conţinut, adecvate cerinţelor economiei naţionale şi perspectivelor de dezvoltare a 
ţării;

2. Elaborarea unui sistem de evaluare internă a programelor de studii şi aplicarea în 
practică a acestuia în vederea perfecţionării continue a ofertei de studii;

3. Combinarea metodelor tradiţionale de învăţământ cu cele specifice societăţii 
informaţionale şi a cunoaşterii. Utilizarea studiilor axate pe tehnicile şi tehnologiile 
e-learning;

4. Regândirea sistemului de realizare a stagiilor de practică a studenţilor, în 
concordanţă cu tipul sistemului de învăţământ şi specificul specialităţii;

5. Dezvoltarea activităţilor editoriale şi de multiplicare a materialelor clasice şi 
electronice şi menţinerea unui standard înalt de calitate a acestora. Dezvoltarea 
bibliotecii clasice şi virtuale, sporirea fondului de carte clasică şi on-line.

6. Dezvoltarea unui nou timp de instruire – e-learning, prin implicarea şi motivarea 
cadrelor didactice în dezvoltarea unei platforme WEB, destinate studiilor la distanţă.

3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

Program de activitate: 2008 – 2013
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În acest domeniu s-au realizat 
următoarele activităţi: 

conceperea abordării de studii 
universitare de masterat, ciclul II;
elaborarea şi autorizarea a 34 
programe de masterat; 
diseminarea informaţiei despre studii 
universitare de masterat, ciclul II;
organizarea concursului de admitere 
la masterat;
înmatricularea a 430 de persoane, 
preponderent din contingentul de 
studenţi preBologna;
iniţierea studiilor de masterat în cadrul 
a 26 programe de masterat.

3.2. Studii de masterat, ciclul II

Ştiinţe economice 12011010

20747160Inginerie şi 
activităţi inginereşti

430166264Total

38434Arhitectură şi 
construcţii

45540
Tehnologii de 
fabricaţie şi 
prelucrare

20020Ştiinţe exacte 

contr.buget
Total 

admişi
ÎnmatriculaţiDomeniile generale 

de studii

Anul 2008 a fost anul de iniţiere a studiilor de masterat, ciclul II

În 2009 studenţii absolvenţi ai specialităţilor inginereşti vor forma prima promoţie a studiilor de 
licenţă conform cerinţelor Bologna şi vor urma masteratul, ciclul II a studiilor integre.

3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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În scopul dezvoltării studiilor de masterat, în viitorii 5 ani vor fi întreprinse 
următoarele acţiuni:

1. Perfecţionarea planurilor de învăţământ şi a curriculelor existente conform 
cerinţelor economiei naţionale;

2. Elaborarea noilor programe de masterat; 
3. Oferirea asistenţei în asigurarea conformităţii Codului ocupaţiilor cu noul sistemul 

educaţional Bologna; 
4. Promovarea masteratului printre absolvenţii ciclului I;
5. Creşterea numărului total de masteranzi (2009 - 30%, 2010 - 40%, din 2011 cel 

puţin 50% din absolvenţii ciclului I Licenţă); 
6. Popularizarea masteratului în mediul public şi cel privat;
7. Stimularea elaborărilor de manuale, note de curs, PP prezentări la toate 

disciplinele; 
8. Motivarea salarială a cadrelor didactice în perfecţionarea şi sporirea calităţii 

studiilor de masterat;
9. Amenajarea sălilor pentru instruire cu sisteme de proiectare digitală.

3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

Program de activitate: 2008 – 2013
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3. Obiective prioritare în formarea 
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Concluzii:
1. Analiza dinamicii pensionării cadrelor didactice cu grad ştiinţific în comparaţie cu planurile de înmatriculare 

şi rata susţinerii tezelor demonstrează că peste 5 ani cota cadrelor didactice cu grad ştiinţific în total unităţi 
de state va fi sub 20%, chiar şi cu condiţia că toţi doctorii nou-atestaţi vor continua activitatea la UTM.

2. Conţinutul studiilor de doctorat şi forma de organizare necesită a fi reformate în scopul sporirii eficienţei şi 
calităţii studiilor.

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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3.3. Studii de doctorat, ciclul III
În scopul reformării doctoratului, în viitorii 5 ani, 
ne propunem realizarea următoarele măsuri:

Implementarea proiectului TEMPUS  cu 
participarea celor mai mari universităţi din 
Republica Moldova;
Organizarea seminarelor în scopul familiarizării cu 
cele mai bune practici internaţionale în activitatea 
Şcolilor Doctorale din Europa;
Elaborarea conceptului, obiectivelor şi a 
regulamentului ŞD de Inginerie UTM;
Elaborarea structurii organizatorice a ŞDI UTM şi 
nominalizarea directorilor coordonatori de profiluri 
de doctorat;
Iniţierea activităţilor de implementare a noului 
concept de ŞDI UTM.

Şcoala Doctorală 
de Inginerie UTM

Centre Profil 
de Doctorat

Tehnologii avansate, 
produse 

scientointensive 
şi materiale noi 
în construcţia 

de maşini

Tehnologii 
moderne 

în domeniul 
electrotehnicii 
şi energeticii

Electronică, 
Informatică 

şi Comunicaţii

Procesarea, 
calitatea şi 
securitatea 
produselor 
alimentare

Arhitectură, 
construcţie 
şi design

Antreprenoriat
şi educaţie 

socioumană
în inginerie 

Consiliul Ştiinţific 
al Şcolii Doctorale
de Inginerie UTM

Departamentul 
studii 

de doctorat

3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

Program de activitate: 2008 – 2013

Structura organizaţională a ŞD
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La nivel naţional, în viitorii 5 ani, vom opta pentru realizarea 
următoarelor măsuri:

Includerea doctoratului ca ciclul trei de studii al sistemului L-M-D;
Organizarea studiilor de doctorat în Şcoli Doctorale;  
Adaptarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de 
doctorat la condiţiile cadrului Şcolilor Doctorale;
Introducerea doctoratului profesional pentru unele domenii specifice;
Formarea unui fond special pentru susţinerea cercetărilor la catedre;
Finanţarea directă de la bugetul de stat a ştiinţei universitare;
Mărirea volumului de finanţare de la bugetul de stat, care să permită: 

finanţare pentru cercetare, motivare, echipamente, materiale etc.;
motivarea materială şi morală  a conducătorilor;
majorarea burselor pentru doctoranzi până la mărimea coşului minim de 
existenţă.

3.3. Studii de doctorat, ciclul III

3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

Program de activitate: 2008 – 2013



16

La nivel universitar, pentru ajustarea la cerinţele europene, în următorii 
5 ani, vom realiza următoarelor acţiuni:

Dezvoltarea continuă a Şcolii Doctorale de Inginerie UTM;
Diseminarea şi însuşirea celor mai bune practici internaţionale în implicarea 
doctoranzilor în cercetare şi activităţi didactice; 
Racordarea tematicii cercetărilor la necesităţile practice ale sectorului real;
Realizarea cercetărilor ştiinţifice pentru sectorul public şi cel privat;
Creşterea numărului de contracte de cercetare cu mediul ştiinţific din afara 
ţării;
Includerea UTM în reţele de acces bibliografice on-line;
Instruirea periodică a conducătorilor în scopul implementării practicilor 
moderne de cercetare şi activităţi didactice;
Sporirea responsabilităţii conducătorului de doctorat prin semnarea 
contractului de doctorat.

3.3. Studii de doctorat, ciclul III

3. Obiective prioritare în formarea 
profesională

Program de activitate: 2008 – 2013



 
4. Formarea profesională continue 

Centrul Universitar de Formare Continuă (CFC) a fost creat la UTM prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr.134 din 11.04.1994. 

Оn perioada 2003-2008, la CFC au fost perfecţionate 17137 de persoane cu diverse domenii 
de activitate, conform formelor şi tipurilor de programe prevăzute de „Regulamentul cu privire la 
organizarea formării profesionale continue”, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 09.11.2004. 

Contingentul de cursanţi în perioada 2003 
2008 conform domeniul de activitate 

Structura formării continue conform duratei 
cursurilor/studiilor în perioada 2003 - 2008 

  

292; 2% 

607; 4% 

933; 5% 

1122; 7% 

 

□ CD din ŞPT, colegii 
■ Specialişti din economia naţională 
□ Studii masterat 
□ Şomeri 
■ Reconversiune profesională a militarilor 

 

■ Cursuri tematice de perfecţionare de scurtă durată (până la 72 ore) 

■ Cursuri multidisciplinare de perfecţionare/specializare (72 - 500 ore) 

■ Studii postuniversitare specializate de masterat (un an studii) 

■ Cursuri de recalificare în baza studiilor superioare (peste 500 de ore) 

1122; 7% 

 

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007 17 
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4. Formarea profesională continuă

În anul 2008 la UTM au fost perfecţionate 4815 persoane - de 4,8 ori mai multe faţă de 
anul 2003.

Pentru comparaţie, în 1994, anul creării CFC, la UTM au fost perfecţionaţi doar 40 
peroane, inclusiv 24 de specialişti din economia naţională şi 16 cadre didactice din ŞPT.
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210

2004

158235132Şomeri

2005

4380915438Specialişti din 
economia naţională

532416791010Total

011539Reconversie 
profesională militară

188156153Studii masterat

598258248CD, SPT, colegii
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Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007

Rezultatele formării continue pe domenii
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4. Formarea profesională continuă

Organigrama Centrului Universitar de Formare Continuă
Ministerul

Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova
U.T.M.

Centrul Universitar
de Formare Continuă

Consiliul Coordonator FC
Misiune: reflecţii, strategie, 

propuneriDirector CFC
(prorector formare continuă)

Departament
Formare continuă cadre didactice

Departament
formare continuă postuniversitară
personal din economia naţională

Marketing 
Formare Continuă

(Formare contingent 
cursanţi, promovare 

programe FC)

Secţie
Finanţe şi 

contabilitate

Centre (şcoli)  
specializate, cursuri

formare continuă
personal economie

naţională

Formare iniţială 
şi continuă 

psihopedagogică
cadre didactice

Perfecţionare 
Cadre didactice în 

specialitate

Perfecţionare 
manageri ÎSP

Facultăţi şi catedre UTM, agenţi economici (tehnologii informaţionale şi comunicaţii, industrie, construcţii, 
transport,  energetică, etc.), colegii profil tehnic, instituţii învăţământ secundar profesional

CNFPC

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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4. Formarea profesională continuă

1. În baza experienţei acumulate şi a studiului sistemelor de formare continuă din Franţa, 
Germania şi alte ţări UE, Rusia au fost înaintate propuneri privind perfecţionarea sistemului 
naţional de formare continuă, reflectate în actele legislative şi normative, inclusiv:

Titlul VIII “Formarea profesională” din Codul Muncii, adoptat de Parlamentul Republicii 
Moldova în 2003;
Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a personalului din economia 
naţională Hotărârea Guvernului R.Moldova 1224 din 09.11.2004; 
Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea sistemului de învăţământ secundar 
profesional şi formarea continuă a cadrelor didactice din acest sistem.

2. Centrul Universitar de Formare Continuă a participat în proiecte TEMPUS:
„Crearea reţelei naţionale de formare continuă multidisciplinară de formare continuă în 
Republica Moldova”;
„Serviciul de orientare şi plasare a absolvenţilor în câmpul muncii”, finalizat cu crearea 
Centrului universitar de informare şi orientare profesională a studenţilor UTM.

3. Au fost create noi centre specializate de formare continuă:
în construcţii (FCGC), transport (FIMM), Auditul energetic al clădirilor, alimentări cu căldură, 
gaze şi ventilaţie, Şcoala Design la FUA, energetică (FE), tehnologii informaţionale (FCIM), 
utilizare soft-uri libere (Filiera francofonă Informatica/FCIM);
cursuri de formare continuă a specialiştilor din economia naţională, şomerilor şi a 
persoanelor în căutarea locurilor de muncă (FTMIA, FIU, FIEB, FIMCM).

Participare în perfecţionarea sistemului naţional de formare profesională 
continuă

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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4. Formarea profesională continuă

Conform principiilor Bologna, formarea continuă este una din componentele indispensabile ale activităţilor 
universitare, ce contribuie la asigurarea calităţii pregătirii cadrelor, la menţinerea şi reactualizarea 
permanentă a competenţelor profesionale ale absolvenţilor pe parcursul întregii activităţi profesionale şi, în 
acelaşi timp, asigură legătură directă a Universităţii cu sectorul real al economiei naţionale . 

În viitorii 5 ani în formarea continuă ne propunem următoarele:
1. Promovarea principiilor de marketing ale necesităţilor agenţilor economici în servicii de formare 

continuă;
2. Extinderea domeniilor de formare profesională continuă şi implicarea mai activă a  facultăţilor şi 

catedrelor, în aceasta, cu accent asupra utilizării noilor materiale şi tehnologii, conservării 
energiei etc.;

3. Actualizarea programelor de formare continuă, îndeosebi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, 
diversificarea formelor de organizare cu utilizarea tehnologiilor moderne de instruire a adulţilor;

4. Promovarea programelor de formare continuă a şomerilor, îndeosebi a tinerilor, inclusiv în 
domeniul antreprenoriatului, de creare a noilor întreprinderi, reconstrucţie şi reprofilare a celor 
falimentare;

5. Conlucrarea Centrului de Formare Continuă cu Centrul Universitar de Informare şi Orientare 
Profesională, cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu alţi parteneri sociali în 
plasarea în câmpul muncii;

6. Colaborarea cu universităţile şi instituţiile specializate în domeniul formării continue din ţară şi 
de peste hotare, studierea experienţei acestora, participarea în proiectele şi programele de 
cooperare internaţională, organizarea de comun a cursurilor / modulelor de formare continuă de 
interes comun.

Activităţi în formarea profesională continuă pentru următorii 5 ani

Program de activitate: 2008 – 2013
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Rector UTM

CENIOP
1. Secţia Informare, orientare 

profesională şi formare 
contingent de studenţi

2. Secţia Relaţii 
cu întreprinderile

Consiliul de 
Administraţie 

UTM

Informare, orientare 
profesională şi formare 
contingent de studenţi

Relaţii cu
întreprinderile

Consiliul de 
Coordonare

Organigrama CENIOP

5. Plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor

Măsuri întreprinse pentru crearea CENIOP:
1. Crearea parteneriatului UTM – Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Confederaţia 
Patronatelor, alţi parteneri sociali  şi agenţii 
economici;

2. Selectarea personalului CENIOP, efectuarea 
stagiilor de informare şi studierea experienţei 
funcţionării centrelor similare ale universităţilor din 
Grenoble, Franţa, Marea Egeie, Grecia;

3. Crearea bazei tehnico-materiale a CENIOP, dotarea  
cu echipament din sursele proiectului Tempus şi 
suplimentar din sursele extrabugetare ale UTM;

4. Instruirea personalului CENIOP, reprezentanţilor 
cadrelor didactice, a tutorilor stagiilor de practică din 
partea UTM şi a Întreprinderilor de către experţii UE;

5. Lansarea activităţilor de informare, orientare 
profesională şi asistenţă a studenţilor privind 
tehnicile de căutare a locului de muncă şi angajarea 
în câmpul muncii de comun cu experţii proiectului 
Tempus din Franţa şi Grecia, partenerii sociali din 
R. Moldova.

În conformitate cu prevederile proiectului Tempus JEP- 25121-2004 „Serviciul de orientare 
şi plasare a studenţilor” la UTM a fost creat Centrul Universitar de Informare şi Orientare 
Profesională  (CENIOP).

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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5. Plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor

În perioada 2003 - 2008 s-au realizat următoarele activităţi privind orientarea profesională şi 
plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor:

1. Participarea activă a CENIOP în toate activităţile de informare şi orientare profesională la nivel 
republican şi universitar;

2. Organizarea la UTM, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
agenţii economici, a Târgului  locurilor de muncă pentru absolvenţii UTM, cu prezentarea 
Programul Naţional de Abilitare Economică a Tineretului..

3. Încheierea convenţiilor de parteneriat al UTM cu cca 300 de întreprinderi care prevăd inclusiv 
organizarea stagiilor de practică, angajarea în câmpul munciii a studenţilor şi crearea Băncii 
de date a întreprinderilor cu accesul studenţilor;

4. Elaborarea şi difuzarea materialelor publicitare pentru informarea studenţilor privind activităţile 
CENIOP, inclusiv:

deschiderea unei pagini speciale „Mesagerul carierei profesionale” cu genericul „Economia ţării 
te aşteaptă”;
punerea la dispoziţia studenţilor a informaţiei privind locurile vacante şi disponibile pentru 
angajare pe piaţa muncii  (conectarea la reţeaua informaţională a Agenţiei ANOFM a locurilor 
de muncă vacante);
amplasarea în corpurile de studii a ecranelor publicitare audio-video cu informaţii privind 
orientarea profesională şi posibilităţile de angajare în câmpul muncii;

5. Iniţierea monitorizării amplasării în câmpul muncii a absolvenţilor începând cu anul 2007;
6. Organizarea de comun cu Centrul de Formare Continuă a instruirii extracurriculare a 

studenţilor privind tehnicile de căutare a locurilor de muncă şi angajare în câmpul muncii, 
elaborarea CV, scrisorilor de motivare, metodologia elaborării Bilanţului competenţelor 
profesionale proprii pentru proiectarea carierei profesionale după absolvirea studiilor;

7. Prezentarea propunerilor la proiectul Codului învăţământului privitor la crearea şi funcţionarea 
serviciilor de orientare profesională la instituţiile de învăţământ de toate nivelele.

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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5. Plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor

În următorii 5 ani în domeniul orientării profesionale şi plasării absolvenţilor în câmpul muncii 
ne propunem direcţiile de activitate:

1. Consolidarea relaţiilor de parteneriat al UTM cu reţeaua de întreprinderi, cu partenerii 
sociali privind pregătirea cadrelor inginereşti, solicitaţi de agenţii economici şi în 
conformitate cu cerinţele pieţei muncii;

2. Îmbunătăţirea activităţilor de informare şi orientare profesională a UTM cu instituţiile de 
învăţământ preuniversitar în vederea alegerii conştiente a specialităţii, cunoaşterea 
perspectivelor carierei profesionale  şi angajării în câmpul muncii în ţară;

3. Organizarea sistematică de comun cu partenerii sociali şi agenţii economici a târgurilor 
de muncă

4. Crearea Consiliului coordonator de informare, orientare profesională şi plasare în 
câmpul muncii a absolvenţilor cu reprezentanţii partenerilor sociali, ai uniunilor 
profesionale, reprezentanţii tineretului studios, ai facultăţilor şi catedrelor

5. Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitoring privind plasarea în câmpul 
muncii a absolvenţilor.

6. Conlucrarea CENIOP cu Centrul Universitar de Formare Continuă în instruirea 
studenţilor privind tehnicile de căutare a locului de muncă, formarea bilanţului 
competenţelor profesionale pentru plasarea în câmpul muncii, crearea unei noi 
întreprinderi etc.

Conform principiilor Bologna, plasarea absolvenţilor în câmpul muncii este unul din indicatorii 
principali care, în final, caracterizează calitatea şi adaptarea procesului de instruire la cerinţele 
pieţei muncii.

Program de activitate: 2008 – 2013
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Numărul proiectelor executate în perioada 2003-2008 şi volumul finanţării, mii lei

6. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică

Programe de 
Stat; 9071,6

Proiecte ale 
tinerilor 

savanţi; 144,9

Contracte 
economice; 

1511,4

Proiecte de 
transfer 

tehnologic; 
497,5

Proiecte 
internaţionale; 

19102,3

Proiecte 
instituţionale; 

9263,2

Contracte cu 
România; 79,4

39670,3384TOTAL

19102,367Proiecte internaţionale

79,49Contracte cu România

1511,442Contracte economice

144,92Proiecte ale tinerilor 
savanţi

497,53Proiecte de transfer 
tehnologic

9071,679Programe de Stat

9263,2182Proiecte instituţionale

Volumul 
finanţării 

în perioada 
2003-2008

(mii lei)

Numărul 
proiectelor 

executate în 
perioada 

2003-2008

Dotarea tehnico-materială şi 
salarizarea în cadrul proiectelor de 
cercetare 

Salarizarea ; 
9625,2 mii lei

Dotarea 
tehnico-

materială; 
14665,9 mii 

lei

Alte 
cheltuieli; 
15379,2

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007

Total: 39,67 mln. lei
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Rezultate obţinute în perioada 2003-2008

10113152320308Diplome

421369176Medalii de bronz

63134812197Medalii de argint

611516115122Medalii de aur

44-----Cupe

Distincţii la expoziţii, inclusiv:

282366552534531Brevete

782381114616Monografii

5911144711166381081786843Articole publicate

133162321242326Conferinţe organizate

Total200820072006200520042003

225342028335060Numărul articolelor de peste hotare 

344737376533930Numărul articolelor din ţară

56910793104868990Numărul articolelor, total
24444444Numere editate

Total200820072006200520042003
Statistica articolelor publicate în revista “Meridian Ingineresc”

6. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007

4Burse “Lukoil”

5Burse “Moldcel”

2Burse “Orange”

37Burse “Soros”

10Bursa "Gaudeamus"

15Bursa Republicii

10Bursa Guvernului R.M.

Total 
(2003-2008)

Burse pentru 
studenţi

2Burse nominale

6Bursa de excelenţă a 
Guvernului

Total
(2003-2008)

Burse pentru
doctoranzi

Burse acordate studenţilor şi 
doctoranzilor UTM

9330111Teze de doctor habilitat

8215151931713Teze de doctor

Total200820072006200520042003Susţineri

Susţineri de teze de doctor şi de doctor habilitat
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6. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică

Program de activitate: 2008 – 2013

Pentru perioada 2008 – 2013 ne propunem următoarele:
1. Elaborarea unui plan de acţiuni în vederea integrării ştiinţei şi învăţământului, în contextul Prevederilor 

Bologna.
2. Elaborarea unui plan de acţiuni ce vizează sporirea eficienţei cercetării ştiinţifice în cadrul celor 6 

centre de cercetare, prin:
formarea Centrelor de cercetare naţionale şi internaţionale; 
instruirea doctorală în cotutelă;
mobilitatea doctoranzilor şi cercetătorilor ştiinţifici;
sporirea responsabilităţi personalului didactic faţă de cercetarea ştiinţifică

3. Extinderea cooperării naţionale şi internaţionale în vederea participării mai active a colaboratorilor în 
programele internaţionale FP 7, transfrontaliere, bilaterale etc.

4. Formarea din surse extrabugetare a unui fond de susţinere a cercetării.
5. A solicita susţinerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului în finanţarea de către  Guvern a cercetării în 

cadrul catedrelor şi, în special, a tinerilor cercetători. 
6. A asigura motivarea antrenării masive a studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică prin:

proiecte de an şi licenţă cu elemente de cercetare;
participarea studenţilor la conferinţele universitare şi internaţionale;
sporirea cotei de  salarizare a studenţilor în proiectele de cercetare.

7. Sporirea eficienţei brevetării realizărilor ştiinţifice prin:
achitarea în continuare a cheltuielilor pentru brevetare, 
motivarea materială a activităţii inovaţionale.

8. Asigurarea calităţii revistei ştiinţifice „Meridian Ingineresc” şi a revistei „Fizica şi Tehnologiile Moderne”. 
9. Promovarea, sub toate formele, a ştiinţei inginereşti, ca factor decisiv al relansării economiei naţionale.



28

7. Dotarea tehnico-materială a procesului de 
studii şi cercetării ştiinţifice

În perioada 2003-2008, pentru dotarea tehnico-materială, întreţinerea imobilului şi construcţiilor capitale, 
au fost utilizate 96,7 mln. lei, inclusiv 23,0 mln. lei din b/s, 73,7 mln. lei din surse extrabugetare. 

1. După proclamarea Independenţei Republicii Moldova, în scopul asigurării Economiei Naţionale cu 
specialişti autohtoni, la solicitarea ministerelor de resort, UTM a dublat nomenclatorul de specialităţi (pe 
lângă 27 de specialităţi tradiţionale au fost deschise alte 30 de specialităţi cu 60 de opţiuni). 

2. Din bugetul de stat nu au fost alocate surse financiare pentru crearea laboratoarelor de profil.

mln. lei

4,6Reparaţii curente

22,2Reparaţii capitale

36,0Investiţii capitale

8,8Altele

2,6Mobilier cămine

3,0Mobilier blocuri de studii

5,2Utilaj special

14,3Procurarea calculatoarelor

Reparaţii capitale
22,2 mln. lei

Reparaţii curente
4,6 mln. lei

Investiţii capitale
36,0 mln. lei

Altele
8,8 mln. lei

Mobilier cămine
2,6 mln. lei

Mobilier blocuri
de studii

3,0 mln. lei

Utilaj special
5,2 mln. lei

Calculatoare
14,3 mln. lei

4,1

5,9

4,3

Buget de stat

Cercetarea ştiinţifică, granturi, sponsorizări,
inclusiv proiecte internaţionale şi catedra militară
Cont special

20,75

0,05

1,4

3,6
1,39

0,21

0,1
4,5

0,1
16,2

19,7

0,6

8,2

2,6

2,30,7

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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7. Dotarea tehnico-materială a procesului de 
studii şi cercetării ştiinţifice

Întru asigurarea calităţii pregătirii profesionale şi competivităţii cercetării 
ştiinţifice, pentru viitorii 5 ani, ne propunem:

crearea a 19 laboratoare noi şi modernizarea a 110 laboratoare 
înzestrate în prezent cu utilaj moral şi fizic învechite. Realizarea acestui 
obiectiv necesită alocarea a peste 40 mln. de lei doar pentru procurarea 
utilajului, echipamentelor şi accesoriilor. UTM a prezentat MET şi 
Guvernului denumirea laboratoarelor şi lista utilajului respectiv cu 
evaluarea preţurilor orientative din 2008 (43,3 mln. lei);
renovarea parcului de calculatoare existent (1679 de calculatoare cu 750 
de calculatoare de ultimă generaţie şi staţii de proiectare;
dotarea centrelor de proiectare asistată de calculator cu soft-uri licenţiate;
crearea în cadrul celor 10 facultăţi câte un auditoriu specializat, înzestrat 
cu tehnică modernă de predare – învăţare;
crearea a 3 centre de cercetare interfacultative, dotate cu utilaj modern;
dotarea Bibliotecii cu manuale noi, editate la UTM şi prin cooperare 
internaţională, cu ediţii ştiinţifice periodice, compendii (inclusiv în versiune 
electronică).

Program de activitate: 2008 – 2013
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Luând în considerare importanţa majoră a dotării tehnico-materiale în 
asigurarea calităţii învăţământului ingineresc, în următorii 5 ani se va acţiona 
în direcţia diversificării surselor de finanţare prin:

argumentarea necesităţii alocării fondurilor bugetare pentru dotarea tehnico-
materială a învăţământului ingineresc;
mobilizarea efectivă şi plenară a potenţialului uman în atragerea investiţiilor 
prin proiecte internaţionale de susţinere a învăţământului şi cercetării 
(TEMPUS, programul UE FP7, programe de cooperare transfrontalieră);
contracte economice bilaterale cu agenţii economici publici şi privaţi, pentru 
care instruim specialişti;
extinderea relaţiilor cu agenţii economici, în special cu absolvenţii UTM, în 
scopul sporirii donaţiilor şi sponsorizărilor;
diversificarea şi extinderea serviciilor educaţionale acordate agenţilor 
economici prin formarea continuă, perfecţionare şi recalificare, prin instruirea 
în grupuri speciale, prin acordarea serviciilor de consultanţă etc.;
sporirea cotei de utilizare a surselor extrabugetare proprii.

Program de activitate: 2008 – 2013

7. Dotarea tehnico-materială a procesului de 
studii şi cercetării ştiinţifice
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În perioada 2003-2008 s-au întreprins măsuri concrete pentru angajarea 
tinerilor absolvenţi în activitatea pedagogică:

au fost angajaţi 311 tineri specialişti / absolvenţi în funcţii didactice şi peste 450 în 
funcţii de inginer; 
au fost realizate măsuri concrete de motivare pentru angajare – supliment la 
salariu, cazare prioritară în cămine, facilităţi la obţinerea / construcţia spaţiului 
locativ etc.

titulari

cumularzi

tineri
specialişti

45 44
53

59 63

47

Numărul posturilor didactice ocupate de titulari şi cumularzi;
Tineri specialişti angajaţi în funcţii didactice.

8. Resurse umane: cadre didactice şi 
personal auxiliar

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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Adoptarea, în condiţiile legii, a unui sistem de suplimentare a salariului funcţie 
de performanţele fiecărui angajat al UTM; sistemul de suplimentare a salariului 
va fi completat de un sistem de premiere pentru rezultate deosebite.
Susţinerea mobilităţii externe a cadrelor didactice, în vederea participării la 
manifestări ştiinţifice, stagii de cercetare, schimb de experienţă, predarea la 
universităţi străine etc.
Continuarea stimulării activităţilor didactice şi de cercetare prin acordarea 
primelor anuale ale Senatului pentru angajaţii Universităţii care s-au manifestat 
prin realizări deosebite.
Organizarea periodică de activităţi de perfecţionare şi actualizare a 
cunoştinţelor pentru personalul tehnic, administrativ şi de secretariat.
Îmbunătăţirea condiţiilor pentru servirea mesei la Cantina UTM.
Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale angajaţilor prin atragerea unor companii de 
construcţii şi instituţii financiare în realizarea unor obiective prin metoda 
ipotecară.

8. Resurse umane: cadre didactice şi 
personal auxiliar

În viitorii 5 ani, vom opta pentru:

Program de activitate: 2008 – 2013
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9. Relaţii internaţionale în domeniul 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice

1. Proiecte internaţionale realizate şi aprobate spre finanţare:
Proiecte Tempus – 20
Proiecte de cercetare (CRDF, INTAS, SCOPES, Inco-
Copernicus etc.) – 26
Proiecte finanţate de Agenţia Universitară a Francofoniei
– 14
Alte proiecte (Guvernul Marii Britanii, SIDA (cadastru), 
Eurasia, Iniţiativa Central-Europeană, Societatea 
Europeană de Fizică - Pendul Foucault, SOROS) – 7

2. Acorduri de cooperare interuniversitară internaţională – 53
3. Rezultatele activităţii filierelor francofone (Informatică şi 

Tehnologii alimentare):
Absolvenţi – 257
Cursuri în limba franceză – 166
Burse de stagii culturale – 116
Burse de stagii profesionale – 79
Burse Master – 31
Burse de perfecţionare (cercetare) – 14
Burse de perfecţionare (cadre didactice) – 47
Burse de doctorat – 8
Burse de formare iniţială (începând cu 2003) – 4
Şcoli de vară - 15 

16,02
2,0411,2

5,14

32,03 

3,05

Proiecte Tempus (JEP, SCM, IMG)

Proiecte de cercetare (CRDF, INTAS, SCOPES, Inco-
Copernicus etc.)
Proiecte finanţate de AUF

Filiere Francofone 

Sponsorizări (UEFA, Societatea Europeană de Fizică -
Pendul Foucault, Germania-utilaj ştiinţific)
Alte proiecte (SOROS, Eurasia, Guvernul Marii Britanii,
SIDA, ICE, NATO) 

Finanţarea pe categorii, 
Total 69,48 mln. lei

În perioada 2003-2008, obiectivul principal vizat a fost de a consolida şi extinde relaţiile 
de cooperare internaţională în domeniul educaţiei şi cercetării:

mln.lei

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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9. Relaţii internaţionale în domeniul 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice

Conştientizând importanţa cooperării internaţionale în realizarea obiectivelor Procesului Bologna, necesitatea 
schimbului de experienţă în sporirea calităţii cercetărilor şi învăţământului, în viitorii 5 ani ne propunem: 

1. Promovarea competenţelor distinctive ale universităţii şi potenţialului UTM în comunitatea academică 
internaţională prin aderare la organizaţii şi reţele academice internaţionale, prin cooperare activă cu 
universităţile partenere, prin crearea noilor parteneriate şi prin organizare a manifestărilor ştiinţifice, etc.;

2. Participarea în programele educaţionale (Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus Mundus Fereastră de 
Cooperare Externă, AUF, Iniţiativa Central-Europeană etc.) şi de cercetare, finanţate din fondurile 
comunităţii europene şi nord-americane (FP7, CRDF, SCOPES, NATO etc.);

3. Mobilitatea internaţională a cadrelor didactice întru asigurarea calităţii procesului de studii şi 
consolidarea perspectivei internaţionale a UTM; 

4. Încurajarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, prin oferire de asistenţă consultativă, de a 
participa la concursurile de burse şi granturi de mobilitate, în scopul efectuării studiilor, cercetării şi 
practicilor în străinătate etc.; 

5. Utilizarea experienţei internaţionale a cadrelor didactice ale UTM în elaborarea cursurilor în comun cu 
profesorii din universităţile ţărilor europene şi predarea cursurilor în limbi moderne; 

6. Sporirea perspectivei internaţionale a studiilor de doctorat prin participarea doctoranzilor la conferinţe 
internaţionale, includerea lor în echipele proiectelor de cercetare şi perfecţionarea abilităţilor de 
comunicare într-un mediu de cercetare internaţional etc. Un obiectiv major trebuie să devină tezele în 
cotutelă;

7. Facilitarea cercetărilor – factor ce contribuie la ridicarea calităţii studiilor, prin modernizarea şi 
diseminarea continuă a informaţiei despre oportunităţile de colaborare internaţională, crearea centrelor 
de cercetare în domenii prioritare şi asigurarea recunoaşterii internaţionale a lor, prin consolidarea 
capacităţilor administrative ale universităţii de a iniţia şi manageria proiecte internaţionale educaţionale, 
de cercetare şi transfer tehnologic.

Program de activitate: 2008 – 2013
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Acţiunile întreprinse în perioada 2003-2007 au rezultat în următoarele:
1. A crescut parcul de echipamente informatice. În prezent, UTM dispune de 1687 de 

calculatoare, 253 imprimante, 61 scannere, 13 plottere, 40 copiatoare, 33 proiectoare. 
2. Au fost create 22 de centre destinate proiectării asistate de calculator. Raportul mediu studenţi 

(numărul) / calculator (o unitate) este egal cu 13,6. 
3. A fost dezvoltată reţeaua informatică corporativă, care include toate subdiviziunile universitare 

şi este administrată de 10 servere Internet, 4 servere baze de date, 1 server WEB.  
4. Au fost implementate 4 categorii de softuri: sisteme de operare, medii de dezvoltare, pachete 

grafice şi pachete de oficiu. Din 238 de soft-uri utilizate, 9.2% (sau 22 de soft-uri) sunt 
elaborate de către colaboratorii UTM. Universitatea dispune de 25 soft-uri licenţiate, sau 10,5% 
din numărul total de soft-uri utilizate.

5. A fost creată reţeaua bibliotecară cu 59 de calculatoare şi implementat pachetul integrat Q-
Series, destinat automatizării serviciilor bibliotecare; a fost elaborată şi dezvoltată pagina WEB 
a Bibliotecii, iar la dispoziţia publicului cititor au fost puse 7 posturi de lucru cu acces la bazele 
de date a Bibliotecii, ale EBSCO şi VINITI. 

6. A sporit de 2,5 ori viteza de acces la Internet şi constituie10 Megabiţi pe secundă; a fost 
introdus sistemul de monitorizare a traficului de Internet, care a permis de a ridica 
responsabilităţile providerului privind calitatea serviciilor prestate. 

7. A fost elaborat sistemul informaţional de management universitar, destinat automatizării 
prelucrării datelor la  diferite subdiviziuni universitare, inclusiv sistemul decanat. 

10. Informatizarea activităţilor universitare

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007



10. Informatizarea activităţilor universitare

Оn perioada 2008-2013, оn domeniul informatizгrii se propune:

1. Reînnoirea parcului de calculatoare şi echipamente informatice;
2. Crearea reţelei proprii de transfer de date corporative a UTM;
3. Restructurarea sistemului de Săli informatice, Centre informatice;
4. Restructurarea reţelelor informatice;
5. Asigurarea cu materiale didactice în formă electronică;
6. Crearea Sălilor informatice multimedia;
7. Revizuirea programelor de studii cu scopul reducerii numărului tipurilor de

soft-uri utilizate;
8. Implementarea Sistemului de management universitar la toate

subdiviziunile;
9. Crearea bibliotecii digitale, care va include pachetele curriculare în

format electronic pentru toate cursurile predate la UTM.

Program de activitate: 2008 – 2013 36



37

11. Biblioteca Tehnico – Ştiinţifică

În perioada 2003-2008, printre realizări pot fi menţionate:
A sporit colecţia documentară a Bibliotecii, asigurând acoperirea informaţională a procesului 
educaţional şi de cercetare ştiinţifică a UTM; în perioada de referinţă au fost achiziţionate 129 
500 volume; 
A fost constituită şi dezvoltată reţeaua informaţională a Bibliotecii, care cuprinde în prezent 51 
calculatoare (inclusiv 24 calculatoare în 6 săli de lectură);
A fost creat Catalogul Electronic, ce include 84 860 înregistrări bibliografice; elaborate bazele 
de date interne „Materiale editate la U.T.M.”, „Literatura Electronică”, care pot fi accesate pe 
site-ul Bibliotecii;
Un indice demonstrativ al evoluţiei interesului utilizatorilor este creşterea numărului de 
beneficiari şi împrumutul de documente. Numărul utilizatorilor a crescut de la 14 062 la 18 246. 
Anual se înregistrează cca 500 000 vizite, se împrumută 900 000 documente;
S-a îmbunătăţit considerabil baza tehnico-materială a Bibliotecii. A fost procurat mobilier 
pentru sălile de lectură, echipament necesar în activitatea Bibliotecii. S-au efectuat reparaţii 
curente;
A fost elaborat şi aprobat Proiectul Bibliotecii Naţionale Tehnice.
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11. Biblioteca Tehnico – Ştiinţifică

Pornind de la importanţa majoră a serviciilor bibliotecare în asigurarea 
calităţii educaţiei, în următorii 5 ani, ne propunem:

1. Identificarea surselor extrauniversitare pentru construcţia Bibliotecii 
Naţionale Tehnice conform proiectului deja elaborat;

2. Corelarea dezvoltării colecţiilor cu curriculumul universitar şi necesităţile 
informaţionale ale utilizatorilor;

3. Amplificarea colaborării şi cooperării cu catedrele şi departamentele
UTM privind dezvoltarea colecţiilor şi deservirii utilizatorilor; 

4. Crearea condiţiilor optime de funcţionare a reţelei de calculatoare în 
vederea accesului la internet şi a transferului de date în cadrul reţelei 
universitare; 

5. Modernizarea serviciilor pentru utilizatori: acces la noi baze de date cu 
profil tehnic, împrumutul documentelor electronice, acordarea copiilor         
electronice, afişelor electronice cu informaţie de referinţă, distribuirea
selectivă a informaţiei, ore de Cultură Informaţională etc.;

6. Asigurarea dezvoltării uniforme a filialelor Bibliotecii de la facultăţi;
7. Îmbunătăţirea în continuare a bazei tehnico-economice a Bibliotecii

(procurarea echipamentului necesar, reparaţii etc.).

Program de activitate: 2008 – 2013
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În perioada 2003-2008, marcată de pregătirea şi aderarea la Procesul de la 
Bologna, s-au întreprins măsuri de dezvoltare a autoguvernării studenţeşti, 
printre care:

Întru promovarea şi susţinerea autoguvernării studenţeşti au fost create organele 
studenţeşti reprezentative: comitetele studenţeşti la facultăţi şi Senatul Studenţilor 
UTM (mai 2007).
A fost elaborat şi pus în aplicare, începând cu anul universitar 2007-2008, Codul de 
Onoare al Studentului.
Activează, sub egida Catedrei de Ştiinţe Socioumane, Centrul cultural-educaţional, 
care are ca tematică rolul tineretului în actualitatea R. Moldova.
Se editează lunar ziarul „Mesager universitar”, care publică materiale ale studenţilor 
şi despre studenţi, promovând cultura generală şi profesional-inginerească, modul 
sănătos de viaţă, practicarea sportului, activitatea artistică şi ştiinţifică, informând şi 
motivând studenţii la o participare şi implicare activă în viaţa studenţească a UTM.
În grupele academice din anii 1 Liceal şi 1 Universitar, iar la facultăţile de Energetică 
şi CIM şi din anul 2, activităţile educaţionale se efectuează prin intermediul 
îndrumătorilor de grupe. 
În anul 2008 a fost elaborat şi pus în aplicare Planul de acţiuni – Anul Tineretului, 
declarat prin Decretul Preşedintelui R.Moldova Vladimir Voronini.

12. Activităţi educaţionale cu studenţii

Cea mai mare satisfacţie pentru întreaga noastră prestaţie trebuie să se reflecte în 
mândria tinerilor de a fi studenţi la UTM.

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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Conştientizând importanţa participării studenţilor în viaţa universitară, în viitorii 5 ani, 
ne propunem:

1. Dialogul permanent cu studenţii; atragerea studenţilor în actul de decizie (participarea în 
activităţile Senatului, Consiliile Facultăţilor, Comisiile de Management al Calităţii etc.), 
încurajarea şi impulsionarea iniţiativelor studenţilor; asigurarea libertăţii de opinie şi de 
participare la procesul de evaluare a prestaţiilor universitare (în special prin participarea 
la sondajele de opinii organizate de DMC).

2. Acordarea burselor anuale de merit ale Senatului pentru studenţii cu cele mai valoroase 
reuşite la învăţătură şi activităţi extrauniversitare.

3. Organizarea conferinţelor anuale ale cercetării ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor şi a concursurilor profesionale (de exemplu: Cel mai bun bucătar, 
programator, designer etc.).

4. Extinderea practicii de angajare a studenţilor în diverse servicii de la UTM: bibliotecă, 
reţele de calculatoare, laboratoare, servicii sociale etc., iar a masteranzilor – în procesul 
didactic (lectori asistenţi).

5. Crearea a câte un post de radio local în 3 campusuri ale UTM: Centru, Botanica, Râşcani.
6. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor acţiuni studenţeşti la care să participe 

personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice.
7. Asigurarea condiţiilor şi organizarea Târgului locurilor de muncă, cu atragerea 

potenţialilor angajatori ai absolvenţilor noştri.

12. Activităţi educaţionale cu studenţii

Program de activitate: 2008 – 2013
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În perioada 2003-2008 s-au realizat următoarele:
1. A fost dat în exploatare Centrul de Agrement şi Sport;
2. A fost dat în exploatare Complexul Sportiv al Tineretului (cu excepţia corpului 

ingineresc);
3. A fost proiectat Bazinul de Înot aferent Sălii Polivalente;
4. Echipa de fotbal “Politehnica” evoluează (2005-2008) în Divizia Naţională;
5. Echipa de baschet feminin în 2005, 2006 şi 2008 – campioană a R.Moldova, 

2007 – vicecampioană;
6. Echipa de rugby – multipla campioană a R.Moldova, câştigătoare la diverse 

turnee internaţionale;
7. Echipa de handbal UTM-Olimbus-85 – multiplă premiantă a campionatelor 

R.Moldova şi participantă în Cupele Europene;
8. Activităţile sportive au fost desfăşurate la 19 probe de sport în 53 de secţii;
9. A fost încheiat un acord de cooperare cu Clubul de fotbal “Academia – Igor 

Dobrovolschi”, care a asigurat participarea în Campionatele Republicii de fotbal 
cu echipele “Politehnica-UTM” (Divizia A) şi “Academia-UTM” (Divizia 
Naţională).

13. Sportul studenţesc

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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Pentru perioada 2008-2013 ne propunem următoarele obiective:
1. Darea în exploatare a Corpului Ingineresc din cadrul Complexului Sportiv al 

Tineretului;
2. Darea în exploatare a Sălii Sportive din campusul Botanica;
3. A iniţia construcţia Bazinului de Înot (prin atragerea investiţiilor);
4. Perfecţionarea conţinutului Programului de educaţie fizică, inclusiv a probelor 

practice de evaluare a studenţilor;
5. Atragerea tinerilor dotaţi în activitatea sportivă pentru realizarea optimă a 

posibilităţilor în sportul de performanţă;
6. Clasarea echipei de fotbal “Academia-UTM”, în anii 2010-2012, pe locul 1 - 3 în 

Campionatul R.Moldova, Divizia Naţională şi evaluarea acesteia în cadrul 
Cupelor Europene;

7. Dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor internaţionale reciproc avantajoase cu 
instituţii similare de învăţământ din statele vecine;

8. Extinderea formelor şi mijloacelor de publicitate şi mediatizare a evenimentelor 
sportive, care să stimuleze o opinie favorabilă practicării şi participării 
studenţilor şi colaboratorilor la activităţile sportive.

13. Sportul studenţesc

Program de activitate: 2008 – 2013
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În perioada 2003-2008 în acest domeniu s-au realizat următoarele:
1. În cadrul Clubului Studenţesc evoluează:

ansamblul de dansuri şi muzică populară „Tinereţea” şi Fanfara Universităţii, 
colective care şi-au confirmat titulatura de colective-model de categoria I, 
aprobată de Ministerul Culturii al R. Moldova;
ansamblul vocal-instrumental de estradă şi Teatrul de Modă, cu participarea 
studenţilor FIU.

2. Au fost susţinute manifestările desfăşurate din iniţiativa şi cu aportul 
organizaţional al sindicatelor studenţeşti, cum ar fi concursurile TVC, Balul 
Bobocilor, Miss UTM, etc. Este de menţionat locul II ocupat recent de echipa 
„Politehnica” la Cupa interuniversitară a TV şi locul I la concursul 
interuniversitar Balul Bobocilor.

3. Un remediu îndrăgit de studenţi sunt discotecile, pentru care Comitetul Sindical 
Studenţesc are acorduri la preţuri reduse cu 70%, practic, pentru un număr 
nelimitat de studenţi.

4. Compensaţia parţială a costului foilor de odihnă ale studenţilor în vacanţa de 
vară (180 ÷ 250) foi anual.

14. Activitatea artistică şi odihna studenţilor

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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În viitorii 5 ani, ne propunem:
1. De a continua sprijinul colectivelor artistice existente în “Clubul Studenţesc”.
2. Sprijinirea organizatorică şi materială pentru crearea colectivului de dansuri 

sportive.
3. Încurajarea iniţiativei studenţeşti pe proiecte profesionale şi asigurarea 

condiţiilor de realizare a lor; sprijinirea editării revistelor şi publicaţiilor 
studenţeşti.

4. Încurajarea activităţilor şi concursurilor culturale, sportive şi turistice şi 
susţinerea lor morală şi, după posibilităţi, financiară.

5. De elaborat proiectul de reconstrucţie a Bazei de odihnă “Andrieş” şi de 
construcţie a Centrului Polivalent de Agrement şi Odihnă din Vadul lui Vodă în 
comun cu USMF “N. Testemiţeanu”.

14. Activitatea artistică şi odihna studenţilor

Program de activitate: 2008 – 2013
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15. Întreţinerea imobilelor şi construcţii 
capitale

4670,7 mii lei obiecte de menire 
social-culturală

14959,5 mii leicorpuri de studii

2606,7 mii lei cămine

22236,9 mii leiReparaţii capitale:
contul special

În perioada anilor 2003-2008 s-au efectuat:

5322,4 mii lei05322,4 mii lei sala sportivă 

394,6 mii lei

0

1647,0 mii lei

14135,6 mii lei

16177,2 mii lei

bugetul de stat

700,2 mii lei

6856,9 mii lei

6111,3 mii lei

17017,5 mii lei

36008,3 mii lei

total

305,6altele

6856,9 mii leicorpul de studii, FIU

4464,3 mii leicorpul de studii, FRT

2881,9 mii lei căminul nr.1, cu 427 de locuri

19831,1 mii leiInvestiţii capitale:
contul special

564,2 mii lei obiecte de menire 
social-culturală

2659,4 mii leicorpuri de studii

1389,3 mii lei cămine

4612,9 mii leiReparaţii curente:
contul special

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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15. Întreţinerea imobilelor şi construcţii 
capitale

Finanţarea construcţiilor capitale pentru anii 2003-2008:

Căminul nr.1
C.S.: 2881,9 mii lei

Altele
C.S.: 394,6 mii lei

B.S.: 394,6 mii lei Sala Sportivă
C.S.: 5322,4 mii lei

Corpul de studii, FIU
C.S.: 6856,9,1 mii lei

Corpul de studii, FRT
C.S.: 4464,3 mii lei

B.S.: 
14135,6 mii lei B.S.: 

1647
mii lei

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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15. Întreţinerea imobilelor şi construcţii 
capitale

În perioada 2008-2013 vom opta pentru:
1. Modificarea planului urbanistic zonal al Campusului Studenţesc din sec. Rîşcani, cu includerea corpului de studii 

central; parcării auto pentru profesori şi studenţi; parcului dendrologic muzeu şi a Liceului Republican Tehnic.
2. Efectuarea lucrărilor cadastrale pentru stabilirea hotarelor fixe şi obţinerea titlurilor de autentificare a dreptului 

deţinătorului de teren pentru obiectivele universităţii amplasate în mun. Chişinău.
3. Elaborarea proiectelor tip de reconstrucţie a căminelor existente cu construcţia unui etaj mansardă şi încălzire 

autonomă.
4. Adoptarea unei noi structuri funcţionale a Serviciului Administrativ-Gospodăresc pentru îndeplinirea sarcinilor şi 

cerinţelor în vederea bunei funcţionări a edificiilor Universităţii.
Investiţii capitale:

1. Finalizarea lucrărilor de construcţie a corpului de studii pentru Facultatea Radioelectronică şi Telecomunicaţii;
2. Construcţia Bibliotecii Tehnice a Moldovei din alocaţiile bugetului de stat şi programe internaţionale;
3. Finalizarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a “Parcului dendrologic-muzeu al tehnicii” prin sponsorizări ale 

absolvenţilor UTM;
4. Finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a blocului ingineresc din cadrul Complexului Sportiv al Tineretului, str. 

Studenţilor 2/2, din sponsorizări, inclusiv 4,1 mln. de lei alocate de “Academia Igor Dobrovolschi”;
5. Construcţia Liceului Republican Tehnic din surse finanţate prin programe de stat şi programe internaţionale;
6. Participarea la proiectarea şi construcţia Centrului Polivalent Universitar în zona de odihnă Vadul lui Vodă, din 

surse financiare de stat şi programe internaţionale.
Reparaţii capitale:

1. Sala de sport în campusul Botanica (prin reconstrucţia Blocului Ingineresc);
2. Căminele nr. 8 şi 9, cu construcţia unui etaj-mansardă şi încălzire autonomă;
3. Acoperişurile corpurilor de studii nr. 9 şi 10, cu schimbarea ferestrelor de acoperiş şi reparaţia sălilor de torent;
4. Laboratorul facultăţii CGC din str. Florilor, 4;
5. Sălile de lectură ale bibliotecii din corpurile de studii.

Reparaţii curente:
conform planurilor elaborate de Comisia universitară şi aprobate la Consiliul de Administraţie.

Program de activitate: 2008 – 2013
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16. Asigurarea socială a studenţilor, 
doctoranzilor şi colaboratorilor

În perioada 2003-2008 s-au realizat următoarele:
a fost dat în exploatare un cămin nou cu 435 de locuri, dotat modern;
pentru alimentarea studenţilor orfani a fost creat un fond anual de 
200 mii de lei din sursele extrabugetare;
anual, studenţilor li se acordă indemnizaţii: pentru procurarea 
abonamentelor în transportul orăşenesc – 35 mii de lei; pentru foi de 
odihnă 15 – mii de lei, prime pentru diferite activităţi - 480 mii de lei;
pentru doctoranzi a fost creat un fond extrabugetar de 390 mii de lei
anual pentru suplimente la burse;
în anexa căminului nr. 10 a fost dată în exploatare sala cu 25 de 
computere pentru lucrul nocturn al studenţilor din campusul Râşcani;
au fost date în exploatare Complexul Sportiv Polivalent şi Complexul 
Sportiv cu 2 terenuri de fotbal şi piste de alergări (campusul 
Râşcani).

16.1. Studenţi şi doctoranzi

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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16. Asigurarea socială a studenţilor, 
doctoranzilor şi colaboratorilor

În perioada 2003-2008 pentru colaboratorii UTM au fost:
1. Construite 224 de apartamente ipotecare, 48 în construcţie:

66 de apartamente pentru tineri specialişti cu 120 Euro/m.p.;
54 de apartamente cu 295 Euro/m.p.; 
60 de apartamente cu 405 $/m.p.;
44 de apartamente cu 365 Euro/m.p.;
48 de apartamente sociale pentru locatarii din cămine cu 218÷486
Euro/m.p.

2. Repartizate 47 de loturi de pământ pentru construcţia caselor 
individuale.

3. Anual, cadrele didactice tinere cu vârsta de până la 27 de ani 
beneficiază de suplimente adăugătoare de 250 de lei lunar din surse 
extrabugetare (fondul anual 340 mii de lei).

4. Au fost modernizate sălile de alimentaţie ale cantinelor Centrală, FIU, 
corpul de studii nr. 6.

16.2. Colaboratori

Realizări din Programul de activitate 2003 – 2007
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Pentru perioada 2008-2013 ne propunem:
1. Continuarea asistenţei sociale acordate în anii precedenţi;
2. Suplimentar ne propunem:

reconstrucţia primului etaj al Cantinei nr. 1 a CDMP;
finisarea construcţiei complexului locativ cu obiecte de menire socială şi 
culturală din campusul Botanica (str. Cuza-Vodă); 
construcţia complexului locativ cu obiecte de menire socială şi culturală 
din campusul Râşcani;
finisarea construcţiei Sălii sportive în campusul Botanica;
construcţia bazinului sportiv din cadrul Centrului sportiv polivalent din
campusul Râşcani;
finisarea Sălii cu salină din Preventoriul UTM.

16. Asigurarea socială a studenţilor, 
doctoranzilor şi colaboratorilor

Program de activitate: 2008 – 2013




