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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 30 aprilie 2020 

Cu privire la raportul anual privind 

executarea bugetului și activitatea 

administrației UTM în anul 2019 

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  

Pe parcursul anului 2019 au avut loc 11 şedinţe ale Senatului și 5 ședințe ale Biroului Senatului. 

Au fost realeși 30 membri noi ai Senatului. Dintre aceștia 25 sunt senatorii reprezentanți ai 

studenților și doctoranzilor. 

În cadrul ședințelor Senatului au fost examinate:  

 24 subiecte de bază 

 130 subiecte curente 

O atenție deosebită s-a acordat aspectelor legate de asigurarea calității studiilor și de cercetare 

științifică la UTM, inclusiv de activitatea școlilor doctorale. Și în acest an Senatul a acordat o 

atenție deosebită activității de elaborare și aprobare a regulamentelor interne ale UTM în 

conformitate cu rigorile noului cadru legal. Pe parcursul anului de referință au fost discutate și 

aprobate 39 regulamente.  

Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională 

În perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2020, CDSI al UTM s-a convocat în 5 ședințe, în cadrul cărora 

au fost examinate 40 de subiecte referitor la care au fost adoptate 38 de decizii, iar referitor la 2 

subiecte membrii consiliului au luat act de cunoștință. 

În cadrul ședințelor Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională au fost examinate 

subiecte cu referire la următoarele aspecte: 

 Aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli al UTM; 

 Inițierea noilor programe de studii; 

 Aprobarea diverselor taxe de studii și pentru alte categorii de servicii prestate de către UTM; 

 Retribuirea și normarea muncii salariaților UTM; 

 Probleme sociale ale studenților și colaboratorilor UTM; 

 Aprobarea contractelor de locațiune; 

 Inițierea parteneriatelor; 

 Casarea mijloacelor fixe. 
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Consiliul de Administrație 

În anul 2019 au avut loc 21 de şedinţe ale Consiliului de Administraţie. Ședințele Consiliului de 

Administrație din lunile octombrie – decembrie 2020 au avut loc pe campusuri universitare în 

comun cu Consiliile facultăților, la care au fost abordate probleme comune facultăților UTM. 

În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație au fost examinate 76 subiecte de bază, dintre 

care: 

 Activitatea de management instituţional - 28 subiecte; 

 Activitatea de studii - 29 de subiecte: 

 Aspecte generale - 12 subiecte; 

 Ciclul I, studii superioare de licență - 9 subiecte; 

 Ciclul II, studii superioare de master - 7 subiecte; 

 Ciclul III, studii superioare de doctorat - 1 subiect; 

 Formarea contingentului de studenți - 9 subiecte; 

 Activitatea economico-financiară - 4 subiecte; 

 Probleme sociale ale studenților și colaboratorilor UTM - 6 subiecte. 

2. Buget și Finanțe 

Executarea Bugetului pentru anul 2019 

Activitatea financiară a UTM în 2019 s-a desfășurat în conformitate cu Bugetul de venituri și 

cheltuieli, aprobat de către Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională și Senatul UTM, în 

limitele alocațiilor transferate de către fondator și ale veniturilor proprii, acumulate conform 

legislației în vigoare: 

 Alocaţiile transferate de la bugetul de stat pentru programele de studii oferite conform 

Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate şi activităţi de cercetare 

ştiinţifică reprezintă una dintre 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 2019 pentru cheltuielile de bază a constituit 

191,03 milioane lei. Dinamica alocațiilor transferate de la bugetul de stat demonstrează că 

în ultimii 5 ani volumul acestora s-a majorat cu 25,61% față de 2009, dar în același timp 

datorită fluctuațiilor pe piața valutară (raportul leului față de euro), precum și de rata inflației  

înregistrată, majorarea este nesemnificativă și nu acoperă necesarul pentru asigurarea 

formării inginerilor. Totodată,  în comparație cu anul precedent, suma finanțării a crescut cu 

26,1 milioane lei. Creșterea se datorează modificării sistemului de salarizare, care a atras 

majorări da salarii de până la 20%, inclusiv instituirea posturilor noi de conducere de decan, 

prodecan, șef departament și director al școlii doctorale. Astfel în anul 2019, fondul mediu 

lunar destinat remunerării muncii a constituit suma de până la 13,81 milioane lei; 
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 Principalele priorități ale Bugetului de venituri și cheltuieli au fost următoarele: remunerarea 

muncii, achitarea contribuțiilor la salarii, achitarea 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 

77073,7 mii lei. Soldul bănesc la începutul anului a fost în mărime de 15000 mii lei, care 

este tranzitoriu pentru următorul an financiar și se include în bugetul de venituri și cheltuieli 

al anului financiar următor. Cea mai mare parte a veniturilor provine din taxele de instruire 

aplicate studenților ciclurilor I, II și III și ai Colegiului Tehnic – 21787,9 mii lei. Gradul de 

achitare la 31.12.2019 a fost de 96 %, datorită consolidării disciplinei financiare (expedierea 

scrisorilor de notificare, raportarea bilunară în cadrul Consiliului de Administrație a 

dinamicii de achitare per facultate etc. 

 Suma cheltuielilor pentru anul 2019 a constituit 258047,8 mii lei.  Pentru remunerarea 

muncii cu contribuțiile la salariu a fost cheltuită suma de 165705,6 mii lei, pentru serviciile 

comunale 26911,8 mii lei, procurarea mijloacelor fixe 6648,3 mii lei, reparații capitale și 

curente 10020,3 mii lei. 

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

10270,0 mii lei. 

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

sponsorizării, în anul 2019, a constituit 268107,8 mii lei. 

Planificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 

La data de 6 februarie 2020, MECC a semnat contractul nr. 2/CS de achiziții a serviciilor 

educaţionale pentru realizarea planului (Comenzii de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate în 

învățământul superior: Studii superioare de licență, Studii superioare de masterat, Studii superioare 

de doctorat inclusiv acordarea burselor și a altor forme de ajutor social și întreținerea căminelor. 

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

pentru prima jumătate a anului 2020 este de 87244,100 mii lei, mijloace financiare, care nu sunt 

suficiente pentru acoperirea cheltuielilor necesare, ținând cont de faptul că sumele alocate nu 

acoperă nici majorările de salarii operate în anul 2019 și nici cele operate începând cu anul 2020. 

Din acest motiv administrația UTM a înaintat solicitări către MECC pentru a fi alocate mijloace 

financiare suplimentare pentru primele 6 luni ale anului 2020, în volum de 15427,6 mii lei. Astfel, 

Bugetul de venituri și cheltuieli urmează să fie aprobat pentru prima jumătate a anului 2020. 

3. Procesul educațional 

Admiterea 2019 

Comisia de Admitere a Universității Tehnice a Moldovei a activat în conformitate cu: 

Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii la ciclul I – studii superioare de licență pentru 

anul universitar 2019-2020 aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 

362 din 05.04.2019; Regulamentul cu privire la organizarea admiterii la ciclului II – studii 
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superioare de master, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 464 din 28.07.2015; Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I – studii 

superioare de licență, pentru anul universitar 2019/2020; Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul II – studii superioare de master 

pentru anul universitar 2019/2020; ordinele și scrisorile instructive ale Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; ordinele și dispozițiile rectorului UTM.  

Activitățile ce țin de organizarea procesului de admitere au fost desfășurate în trei etape, după 

cum urmează: 

 Pre admiterea- organizarea sub egida Centrului Universitar de Informare și Ghidare în 

Carieră pentru atragerea candidaților la studii a diverselor activități de informare și 

promovare a ofertei educaționale a UTM; 

 Digitizarea, care presupune Ciclul de prelucrare a datelor a 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 realizat și dezvoltat de către 

Direcția Tehnologia Informației și Comunicații. La fel, au fost instalate echipamente (reţele, 

ecrane TV și LED) necesare pentru buna funcționare a rândului electronic și a materialului 

video promoțional; 

 Admiterea, presupune procesul de înmatriculare pentru instruire la ciclul I de studii 

universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență la zi/frecvență redusă şi ciclul II 

master la forma de învățământ cu frecvență la zi. Oferta educațională pentru studii 

universitare de licență a inclus 58 de programe - ciclul I şi 42 de programe - ciclul II. 

În cadrul Admiterii-2019, în total la ciclul I – studii superioare de licență au fost înmatriculați 

2059 studenți, inclusiv: 

 Cu finanțare de la bugetul de stat – 1213 studenți, dintre care 26 studenți la învățământul cu 

frecvență redusă; 

 În bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ la zi – 269 studenți; 

 În bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ cu frecventă redusă – 577 

studenți; 

La ciclul II, studii superioare de master, au fost înmatriculați în total 656 studenți, inclusiv: 

 590 studenți – cu finanțare de la bugetul de stat, dintre care 2 în baza Protocoalelor de 

colaborare bilaterală;   

 66 studenți – în bază de contract cu achitarea taxei de studii.  

Se constată, că au rămas neacoperite 41 locuri cu finanțare de la bugetul de stat la ciclul I – 

studii superioare de licență, iar la ciclul II – studii superioare de master au fost acoperite toate 

locurile. Locurile cu finanțare în bază de contract cu achitarea taxei de studii pentru Admiterea 

2019 nu au fost limitate. 

Studii superioare de licență, ciclul I și studii integrate 

 În anul 2019 activitatea la Ciclul I, licență s-a desfășurat în cadrul a 59 programe studii, 

dintre care 54 programe de 240 ECTS şi 5 programe de 180 ECTS, inclusiv 1 program nou, 

din domeniul general de studii 101. Servicii publice – 1010.1 Servicii publice de nutriție. 
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 Contingentul de studenți la 01 ianuarie 2020 constituie 6571 studenți, inclusiv: 4329 -

învățământ cu frecvență, 2176 - învățământ cu frecvență redusă și 66 - anul I compensator. 

De la bugetul de stat își fac studiile 3437 studenți, inclusiv 3381- învățământ cu frecvență și 

56 - învățământ cu frecvență redusă. 

 În sesiunile de iarnă și vară, studenții ciclului I, licență și studii integrate au înregistrat 

următoarele rezultate: reușita pentru învățământul cu frecvență constituie 87,45% și 80,92% 

respectiv, iar pentru învățământul cu frecvență redusă 62,76% și 51,14%. 

 Au promovat examenul de Bacalaureat 35 studenți din cei 51 admiși (înmatriculați în anul 

2018 ) ceea ce constituie 68,62% din numărul celor admiși la examen. 

 Au finalizat studiile 1350 absolvenți ai ciclului I, licență, inclusiv 1014 – la învățământul cu 

frecvență și 336 – cu frecvență redusă, dintre care: 1169 – ingineri licențiați, 69 - arhitecți și 

112 licențiați (7 - în servicii transport, 11 - în drept, 48 - științe exacte și 46 în științe 

economice). 

 Proba teoretică a examenului de licență a fost promovată cu calificativul „A, B, C” de 

70,44% din absolvenții învățământului cu frecvență și 51,27% - cu frecvență redusă. 

 Cu calificativul „A, B, C” proiectele/tezele de licență au fost susținute de 91,61% din 

absolvenții învățământului cu frecvență și 87,80% din numărul absolvenților învățământului 

cu frecvență redusă. 

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

a cadrelor inginerești, având drept scop fundamentarea cunoștințelor teoretice, formarea 

deprinderilor practice, crearea condițiilor favorabile de integrare a viitorilor absolvenți în 

activitatea profesională. La organizarea stagiilor de practică au contribuit: departamentele 

de specialitate, Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră (CEGHID). 

 În anul universitar 2018/2019 stagiile de practică la studii superioare de licență, ciclul I și 

studii integrate s-au efectuat în cadrul a 1317 întreprinderi, la stagii fiind repartizați 4640 de 

studenți, 65 din ei au efectuat stagiul de practică peste hotare. 

Studii superioare de master, ciclul II 

 În anul 2019 activitatea la studii superioare de master, ciclul II s-a desfășurat în cadrul a 41 

programe de master dintre care 39 master științific şi 2 master profesional. 

 În urma desfășurării concursului de admitere la ciclul II, studii superioare de master, au fost 

înmatriculați 653 studenți, inclusiv 585 la învățământ din bugetul de stat, dintre care la 

programele de 90 ECTS – 514 studenți şi 71 la programele de 120 ECTS, iar 68 de studenți 

la studii cu taxă, respectiv 54 studenți la programele de 90 ECTS şi 14 la cele de 120 ECTS. 

Din cei înmatriculați 62 au fost admiși pentru realizarea studiilor cu diplomă dublă în baza 

acordurilor interinstituționale de colaborare cu universitățile din România şi 26 studenţi 

români care vor studia conform acelorași acorduri în UTM. 

 La 1 ianuarie 2020 contingentul de studenți la studii superioare de master, ciclul II, constituie 

1136 studenți, inclusiv: 998 studenți la programele de 90 ECTS şi 138 studenți la programele 
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de 120 ECTS, la programe de master științific – 1067 studenți şi master profesional 69, de 

la bugetul de stat 1037 studenți, iar 99 cu taxă. 

 În anul 2019 Universitatea Tehnică a Moldovei a continuat activitatea conform acordurilor 

de cooperare privind studiile superioare de master cu dublă diplomă, astfel 62 de studenți ai 

anului I, din cadrul a 5 facultăți (FEIE, FCIM, FTA, FIEB, FTP) au fost selectați pentru 

realizarea prevederilor acestor acorduri. În același timp 26 studenți ai Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, România au fost înmatriculați la UTM. 

 Studenții ciclului II, studii superioare de master au înregistrat următoarele rezultate: reuşita 

în sesiunile de iarnă și vară constituie 72,78% și 75,78% respectiv. 

 Au finalizat studiile superioare de master, ciclul II cu susținerea tezei de master 439 de 

absolvenți, (inclusiv în domeniul Inginerie și activități inginerești - 174, Tehnologii ale 

informației și comunicațiilor – 74, Tehnologii de fabricare și prelucrare - 51, Arhitectură și 

construcții - 67, Științe economice – 39, Arte – 15 și Drept – 19 absolvenți), rata absolvirii 

constituind 67,75% din numărul studenților înmatriculați în anul 2017. 

 Au obținut diplomă dubla, studii superioare de master 35 absolvenți, inclusiv în cadrul: 

facultății EIE - programele Inginerie electrică - 10, Energie și mediu - 1, Electroenergetică 

– 2; facultății CIM – programele Tehnologia informației – 3 și Calculatoare și rețele – 8; 

facultății TA, programul Calitatea și siguranța produselor alimentare – 7 şi FIEB cu 

programul Administrarea afacerilor - 5 absolvenți. 

Concursul locurilor bugetare 

 În a.u. 2018/2019, a fost organizat concursul pentru ocuparea locurilor cu finanțare bugetară 

în conformitate cu Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare 

bugetară în UTM la ciclul I, studii superioare de licență. Rata acoperirii locurilor cu finanțare 

de la bugetul de stat, în raport cu contingentul de studenți constituie 88,35%, cea mai mare 

acoperire a locurilor bugetare s-a înregistrat la FEIE – 95,12%, FTA – 91,45% și FET – 

81,67%. În urma concursului își continuă studiile cu taxă 702 studenți, ce constituie 18,33%. 

Activitatea editorială 

 Pentru anul 2019 a fost stabilit un volum orientativ de editare a lucrărilor didactico- metodice 

de 900 c.t., acesta fiind repartizat la cele 9 facultăţi câte 100 c.t. la fiecare în mod egal. 

 Pornind de la volumul orientativ facultățile au prezentat planurile respective de editare, care 

au inclus 216 lucrări, inclusiv, și în afara volumului acordat cu un volum de 554,5 c.t. în 

număr de 84 lucrări. Au fost editate 90 de lucrări din 216 planificate. 

 Printre lucrările editate predomină indicațiile metodice pentru lucrări de laborator, lucrările 

practice și de proiectare – în total 90 de lucrări, 32 dintre care acoperă cursurile teoretice. 

Majoritatea lucrărilor editate sunt în limba română, 10 – în limba rusă, 4 – în engleză și 3 - 

în franceză. 

 Planul de editare a lucrărilor didactico-metodice pentru anul 2019 a fost realizat în volum de 

70,27% – conform c.t. și de 41,67% – conform nr. de lucrări planificate. 
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4. Asigurarea calității activităților universitare 

 În anul 2019 Sistemul de Management al Calității al UTM a fost evaluat în cadrul unui audit 

de supraveghere, fiind confirmată certificarea conform standardului ISO 9001:2015 

(Organismul de Certificare român SRAC Cert SRL). 

 Cu suportul structurilor responsabile de menținerea și funcționarea SMC și prin implicarea 

tuturor membrilor comunității academice s-au desfășurat activități de îmbunătățire continuă 

a calității studiilor – organizarea și desfășurarea procesului de instruire, monitorizarea 

acestuia, evaluarea satisfacției actorilor procesului educațional, acțiuni preventive și 

corective. 

 Au continuat acțiunile de unificare a documentației specifice procesului de studii cu 

încorporarea masivă a acestora în sistemul informaţional „Decanat”. 

 A fost monitorizată procedura de elaborare a rapoartelor de autoevaluare pentru programele 

de studii superioare de master în vederea iniţierii procedurii de evaluare externă pentru 

acreditarea acestora. În anul 2019 au fost elaborate 30 rapoarte de autoevaluare, conform 

cerinţelor impuse de Ghidul ANACEC. 

 A fost introdusă și monitorizată aplicarea procedurii anti plagiat, în procesul de elaborare a 

proiectelor/tezelor de licență/master. 

 S-a completat continuu site-lui UTM cu acte normativ-legislative interne și externe utilizate 

în activitatea universitară (www.utm.md). 

 A fost desfășurat, monitorizat și asistat procesul de elaborare şi actualizare a unui set de acte 

normative interne (34 de regulamente și metodologii). 

 Pe parcursul anului 2019 au fost puse în aplicare următoarele sondaje: 

 Evaluarea disciplinei – sondaj realizat pentru a evalua disciplinele predate de cadrele 

didactice care participă la concursurile de ocupare a posturilor didactice; 

 Opinii ale absolvenților 2019 Licență – sondaj realizat pentru a identifica gradul de 

satisfacţie a absolvenţilor UTM, ciclul Licenţă; 

 Opinii ale absolvenților 2019 Master – sondaj realizat pentru a identifica gradul de 

satisfacţie a absolvenţilor UTM, ciclul Master; 

 Sondaj privind evaluarea satisfacției studenților – sondaj aplicat pentru facultățile FUA, 

FCGC, FIEB, FTA și FIMIT. 

Evaluarea externă ANACEC 

 În anul de referință au fost evaluate extern în vederea acreditării 15 programe de studii 

superioare de licență, iar două programe noi de master au fost evaluate în vederea obținerii 

autorizării de funcționare provizorie. 

 Facultatea Energetică și Inginerie Electrică - 1 program acreditat pe 5 ani. 

 Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială Și Transporturi - 6 programe acreditate pe 5 

ani, 1 program autorizat. 

 Facultatea Urbanism și arhitectură - 6 programe acreditate pe 5 ani. 

http://www.utm.md/
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 Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru - 1 program autorizat. 

 Facultatea Textile și Poligrafie - 2 programe pe 5 ani. 

 În urma desfăşurării Concursului pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară se constată 

următoarele rezultate: 

 pentru studenţii anului I din 1288 locuri bugetare au fost ocupate 938, rămânând vacante 

350 (27,17%). Au fost transferaţi la anul II la locuri cu finanţare bugetară 837 studenţi 

bugetari şi 101 studenţi în bază de contract. La locuri cu taxă au fost transferaţi la anul 

II 145 studenţi bugetari şi 126 studenţi în bază de contract. 

 pentru studenţii anului II din 1266 locuri bugetare au fost ocupate 792, rămânând 

vacante 474 (37,44%). Au fost transferaţi la anul III la locuri cu finanţare bugetară 740 

studenţi bugetari şi 52 studenţi în bază de contract. La locuri cu taxă au fost transferaţi 

la anul III 69 studenţi bugetari şi 112 studenţi în bază de contract. 

 Pentru studenții anului III din 1200 locuri bugetare au fost ocupate 758, rămânând 

vacante 442 (36,83%). Au fost transferaţi la anul IV la locuri cu finanţare bugetară 704 

studenţi bugetari şi 54 studenţi în bază de contract. La locuri cu taxă au fost transferaţi 

la anul IV 51 studenţi bugetari şi 107 studenţi în bază de contract. 

 pentru studenţii anului IV concursul de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară a fost 

organizat pentru Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Facultatea Calculatoare, 

Informatică şi Microelectronică pentru studenţii din învățământul cu frecvenţă redusă şi 

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

fost ocupate toate 50 locuri bugetare. Au fost transferaţi la anul V la locuri cu finanţare 

bugetară 45 studenţi bugetari şi 5 studenţi în bază de contract. La locuri cu taxă au fost 

transferaţi 17 studenţi bugetari şi 52 studenţi în bază de contract. 

 pentru studenţii anului V concursul de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară a fost 

organizat pentru programul de studii Arhitectură care oferă studii superioare integrate. 

Astfel, au fost ocupate toate 25 locuri bugetare. Au fost transferaţi la anul VI la locuri 

cu finanţare bugetară 23 studenţi bugetari şi 2 studenţi în bază de contract. La locuri cu 

taxă au fost transferaţi 2 studenţi bugetari şi 21 studenţi în bază de contract. 

 Concursul „Şefi de promoţie”, ajuns la cea de-a IV-a ediţie, a premiat pe cei mai buni 10 

studenţi cu diplome de apreciere, iar părinţilor le-au fost expediate scrisori de mulţumire şi 

apreciere din partea comunităţii academice a UTM. Celor 7 studenţi care au ales să-şi 

continue studiile la ciclul II, studii superioare de master, le-au fost înmânate, câte un laptop 

drept suport pe perioada studiilor, urmând a le fi transmise în posesie personală după 

susţinerea tezelor de master. 

 S-a continuat monitorizarea angajării absolvenților, criteriu de apreciere indirectă a calității 

studiilor. Rata angajării absolvenților în câmpul muncii, constituie 82,5% (promoția anului 

2019). 

 În anul 2019 facultăţile UTM au pregătit 87 de dosare ale studenţilor în vederea participării 

la concursul Burselor de merit. În urma concursului intern au fost selectate 15 dosare, care 

au fost prezentate Comisiei specializate din cadrul MECC. Comisia a decis acordarea 
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următoarelor burse de merit studenţilor UTM: Bursa Președintelui Republicii Moldova – 2, 

Bursa Republicii – 2, Bursa Guvernului – 5. Studenții UTM au participat la programul 

„Burse pentru viitorul tău”, organizat de către Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul 

financiar integral al BC „Moldova Agroindbank” SA, obținând 3 burse. 

5. Cercetarea științifică 

 În anul 2019 activitățile de cercetare şi inovare la UTM s-au realizat atât în cadrul proiectelor 

naţionale şi internaţionale, cât şi în baza sarcinii ştiinţifico-didactice. 

 Activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul sarcinii științifico-didactice în anul 

de referință au fost realizate de 650 de cadre științifico-didactice, inclusiv 273 de cercetători 

cu titlu științific și 103 doctoranzi. În realizarea a 30 de proiecte de cercetare au participat 

198 de persoane, inclusiv 103 cu titlu științific și 21 de doctoranzi. 

 Volumul alocațiilor din surse bugetare pentru realizarea proiectelor de cercetare a fost de 7,9 

milioane lei. În același timp, volumul cofinanţării activităţilor de cercetare şi stimulării 

cercetării la UTM a constituit 6,7 milioane lei. 

 Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate și diseminate în 45 de articole în reviste 

cu Factor de Impact, 63 de articole în alte reviste din străinătate, 106 articole în culegeri de 

lucrări ale conferințelor organizate în străinătate. La nivel național au fost editate 10 

monografii, 3 capitole în monografii, publicate 56 de articole în reviste de categoria A, B, C, 

82 de articole în culegerile de lucrări ale conferințelor organizate în țară. 

 În cadrul concursului „Program de Stat” (2020-2023) organizat de ANCD în septembrie-

octombrie 2019, UTM a depus 25 de propuneri de proiecte de cercetare științifică, dintre 

care 18 au fost câștigate, rata de succes fiind de 72%. Alocațiile bugetare aprobate pentru 

finanțarea acestor proiecte constituie 14,1 milioane lei. 

 În 2019 a fost inițiată procedura de evaluare a propunerilor de proiecte din cadrul 

programului operațional comun România – Republica Moldova depuse în 2018. Din 13 

proiecte depuse, în 2019 au fost acceptate pentru finanțare 7 proiecte, rata de succes fiind 

de 54%. Suma totală aprobată pentru finanțarea acestor proiecte este de 1,7 milioane Euro. 

 În anul de referință cercetătorii UTM au depus 3 propuneri de proiecte în cadrul apelului 

de proiecte AUF-MECC de creare a centrelor și rețelelor de cercetare interdisciplinare 

destinate tinerilor cercetători din Republica Moldova. Au fost acceptate pentru finanțare 

toate proiectele depuse de UTM, valoarea proiectelor aprobate pentru finanțare de AUF 

constituind 23,3 mii Euro. 

 În 2019 vizibilitatea UTM la nivel internațional a crescut în comparație cu anul 2018 atât în 

bazele de date Web of Science și Scopus, cât și pe platforma Google Scholar. Grație 

numărului de citări în Google Scholar aproape dublu în 2019 față de 2018, UTM a reușit să 

urce în clasamentul Ranking Web of Universities (Webometrics). Astfel, în prezent UTM se 

situează pe locul 1 în Republica Moldova, pe locul 154 în Europa Centrală și de Est și pe 

locul 2960 în lume. 
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 Rezultatele cercetărilor științifice realizate în cadrul UTM au fost înalt apreciate la Saloane 

Internaționale de Inovare și Inventică, obținând 153 distincții de diverse nominații, inclusiv 

10 premii speciale. 

 Chiar dacă numărul de citări în Google Scholar a fost aproape dublu în 2019 față de 2018, 

numărul de profiluri ale cercetătorilor afiliați UTM este încă mic (171 de conturi în ianuarie 

2020).   

6. Personalul UTM 

Structura personalului UTM: 

 Pentru anul universitar 2019/2020 numărul total de unități științifico-didactice și didactice a 

fost de 634,63 unități, (ciclul I , ciclul II) dintre care 31,37 unități, erau pentru profesori, 

286,09 unități, pentru conferențiari, 180,48 unități, pentru lectori superiori/lectori 

universitari şi 135,69 unități, pentru asistenți universitari. Se remarcă ponderea procentuală 

cea mai ridicată a unităților pentru conferenţiari universitari 286,09 unități, cu o cotă de 

45,07 % din totalul numărului de unități didactice normate. 

 Din totalul personalului (558 cadre didactice) care realizează activități didactice, (295 cadre 

didactice cu grade) 52,87 % deţin titlul de doctor/doctor habilitat, dintre care 15 cadre cu 

grad 5,08% aveau vârsta sub 35 de ani la 31 decembrie 2019. 

  În subdiviziunile instituţionale ale UTM (facultăţi, direcţii, servicii, alte structuri 

administrative), sunt încadrate un număr de 163 de persoane în funcţii didactic auxiliare şi 

555 în funcții administrativ şi tehnice, inclusiv angajați prin cumul. 

Investiții în personalul UTM: 

 Instituirea unor sisteme și reglementări pentru motivarea financiară a salariaților UTM (spor 

de performanță, spor cu caracter specific, alte forme de motivare financiară); 

 În anul 2019 în total au fost cheltuite mijloace financiare în cuantum de 493 mii lei pentru 

formarea profesională a salariaților (cursuri de limba engleză, Academic writing, sudură 

etc.), iar unele formări au fost susținute financiar de către partenerii UTM; 

 Compensarea cheltuielilor ocazionate cu delegarea în interes de serviciu a salariaților 

(participarea la diverse conferințe peste hotare, stagii etc.) în cuantum de 3919,4 mii lei. 

În contextul celor comunicate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

I. A lua act de prima parte a Raportului de activitate a administrației UTM pentru anul 2019; 

II. A aproba: 

1. Executarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019; 

2. A aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru I jumătate a anului 2020, după cum 

urmează: 
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