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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 26 mai 2020 

Cu privire la raportul anual privind  

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. Procesul educațional 

Colegiul Tehnic  

 La data de 10 octombrie 2019 în cadrul Colegiului Tehnic al UTM își făceau studiile un număr 

de 240 elevi, dintre care 228 elevi erau înmatriculați la studii cu finanțare bugetară și 12 elevi 

la studii cu taxă; 

 Contingentul respectiv de elevi este repartizat în 12 grupe, după cum urmează:  

anul I- 4 grupe; 

anul II- 3 grupe; 

anul III- 2 grupe; 

anul IV- 3 grupe. 

 În cadrul Colegiului Tehnic pe parcursul anului 2019 au activat un număr de 29 de cadre 

didactice, dintre care 14 au fost angajați prin cumul; 

 Elevii sunt implicați în procesul de studii conform cerințelor stipulate în planul de învățământ, 

participă la activitățile extra curriculare cât în cadrul instituției cât și înafara ei. Stagiile de 

practică la fel sunt petrecute după cerințele stipulate în planul de învățământ și în baza 

regulamentul de organizare și desfășurare a practicii. 

Formarea Continuă 

Activitățile de formare continuă în anul 2019 au fost organizate de către Centrul universitar 

de Formare Continuă cu participarea facultăților și departamentelor UTM în două direcții 

principale de activitate: 

 Formare continuă a specialiștilor din întreprinderi și persoanele fizice cointeresate; 

 Formare continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic și, în 

premieră, a cadrelor didactice de fizică din licee; 

 Serviciile de formare continuă au fost realizate în cadrul a 63 programe de formare continuă, 

inclusiv: 

http://www.utm.md/
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 45 programe de formare continuă a specialiștilor din economia națională - inclusiv 4 programe 

de recalificare profesională în baza studiilor superioare la FUA - Departamentul. ACAG și 

PM; 

 18 programe de perfecționare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional 

tehnic, inclusiv 5 programe  în cadrul proiectului CONSEPT și 9 programe de perfecționare 

în domeniul de specialitate organizate în cadrul facultăților. 

Manopera activităților de formare continuă a specialiștilor și persoanelor fizice cointeresate 

în formarea continuă realizată de facultăți în anul 2019 a constituit 357358 om/ore de contact 

direct, ceea ce reprezintă echivalentul 397 de studenți la ciclul I.  

2. Cooperarea regională și internațională 

 Pe plan internaţional, în anul 2019, comunitatea academică a UTM şi-a direcţionat eforturile 

spre:  

 Internaționalizarea programelor academice și a curriculei; 

 Internaționalizarea cercetării științifice și cooperarea pentru dezvoltarea de înaltă 

calitate; 

 Deschiderea UTM spre mediul internațional; 

 Mobilitatea internațională; 

 Recrutarea internațională. 

 Pe parcursul anului 2019 au fost încheiate 29 acorduri de cooperare bilaterală cu universităţi, 

centre de cercetare și organisme internaționale. 

 În anul 2019 UTM a continuat implementarea a 20 proiecte educaţionale finanţate din surse 

externe și a demarat implementarea a 9 noi proiecte educaționale, dintre care UTM este 

coordonatorul/aplicantul proiectului Erasmus+ de consolidare a capacităților instituționale, 

acțiunea cheie 2: „Leadershipul și managementul învățământului superior din Moldova – 

MHELM”, perioada de implementare: 15.11.2019-14.11.2022 (coordonator – prof. univ., dr. 

hab. Larisa Bugaian, prorector); 

 Vizibilitatea internațională a UTM este asigurată și prin prezența în ratingurile internaționale. 

Astfel în iunie 2019 UTM a fost printre primele 25 de universități în rankingul prezentat de 

către U-Multirank la categoria „International Joint Publication”, în iulie 2019 deținea 

întâietatea la nivel național în prestigiosul clasament al citărilor de publicații științifice „Top 

Universities by Citations in Top Google Scholar profiles”, Webometrics, octombrie 2019 – 

UTM este una din cele două universități din Republica Moldova incluse în clasamentul celor 

mai bune universități din Europa și Asia Centrală, cu economie în tranziție, QS World 

University Rankings. 

 Din ianuarie 2019, UTM este membru cu drepturi depline al Asociației Universităților 

Europene (EUA), iar din noiembrie 2019 UTM - a Consiliul Rectorilor Universităților 

Danubiene (DRC). Prin aderarea la asociațiile universitare, UTM devine mai vizibilă și poate 

influența dezvoltarea învățământului superior din regiune. 

http://www.utm.md/
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3. Activitatea Bibliotecii 

 Pe parcursul anului 2019 Biblioteca Tehnico-științifică UTM și-a organizat activitatea în 

conformitate cu prevederile Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii, având ca bază 

implementarea principiilor calităţii, participarea la managementul cunoaşterii, asigurarea 

accesului deschis la informaţia ştiinţifică, sporirea nivelului de satisfacție a utilizatorilor. 

 Activitatea de achiziție în anul 2019 s-a desfășurat, în ansamblu, la nivelul anilor precedenţi. 

Sarcinile de bază au constat în realizarea achizițiilor curente de documente conform curriculei 

universitare și domeniilor de interes, cooperarea și colaborarea cu departamentele universitare 

în vederea completării calitative a colecțiilor cu publicații pertinente, prelucrarea tehnică și 

evidența operativă a tuturor tipurilor de documente, utilizarea eficientă a fondurilor destinate 

cumpărării de publicaţii, în paralel cu atragerea de donaţii valoroase, realizarea schimbului de 

publicaţii. S-a pus accent pe achiziţia publicațiilor de la editurile prezente la târguri de carte, 

pentru procurarea celor mai recente titluri de carte didactică și științifică. 

 În anul de referință colecțiile Bibliotecii au fost completate cu 7697 u.m. / 1010 titluri, din 

care 546 titluri noi. În raport cu anul precedent s-au procurat cu 499 u.m. mai mult. 

 Cheltuielile pentru achiziție au constituit 380648 lei, respectiv: 

 97572 lei – cărți; 

 92823 lei – ediții periodice; 

 108041 lei – materiale editate la „Tehnica-UTM”; 

 82211 lei – abonare baze de date. 

 S-au procurat 750 volume cărți, 434 ediții seriale, 4815 exemplare publicații didactico-

metodice editate la „Tehnica-UTM”, etc.; 76% din achiziții reprezintă publicațiile în limba 

română. 

 Un număr mare de publicații a fost recepționat prin intermediul donațiilor și schimbului de 

publicații cu 13 biblioteci universitare din România, constituind 894 ex. Cele mai impunătoare 

donații au fost recepționate de la: Editura Springer, Germania (30 ex. la suma de 70526 lei); 

Editura AGIR, România (292 ex./100 titluri, 32300 lei.); Academia de Științe Tehnice din 

România (53 ex., 5682 lei); Institutul Național de Justiție, RM (79 ex./17 titl., 6720 lei).  

 achiziție importantă efectuată prin schimbul inter bibliotecar o constituie Buletinele și Analele 

științifice, Tezele de doctor. Revistele științifice abonate sunt o altă sursă în ajutorul procesului 

educațional și de cercetare. În anul de referință s-au procurat 47 titluri (380 ex.) de ediții de 

acest gen din ele 15 cotate ISI.  

4. Informatizarea activităților universitare 

Pe parcursul anului 2019 a continuat informatizarea și mentenanța sistemelor informaționale prin 

implementarea Sistemului Informatic University Management System (UMS), administrarea site-

urilor web din domeniul utm.md, stabilirea regulilor și politicilor de utilizare a rețelei 

http://www.utm.md/
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informaționale a Universității și acordarea de consultanță și suport tehnic pentru conectarea la 

rețeaua de date UTM. În special aceste activități se referă la: 

• Elaborarea și implementarea modulelor Universitatea mea: Universitatea mea-Angajat și 

Universitatea mea –Student; 

• Elaborarea și implementarea Modulului Departament Academic-Antiplagiat, care permite 

încărcarea şi validarea prin interfața web a lucrărilor finale per student pentru ciclurile 

licenţă şi masterat; 

• Elaborarea și implementarea Modulelor pentru subdiviziunile universitare: „Direcția 

Doctorat și Postdoctorat” şi „Centrul de formare Continuă”; 

• Elaborarea și implementarea Sistemului Unificat “Managementul Resurselor Umane”, 

care asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin emiterea de 

liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătățirea comunicării în 

cadrul UTM printr-o mai bună organizare a fluxului de informaţii dintre Serviciul Resurse 

Umane şi alte subdiviziuni universitare; 

• Modernizarea paginii web UTM.MD; 

• Modernizarea Platformei Repository CRIS of TUM; 

• Instalarea stațiilor de imprimare cu acces control; 

• Lansarea centrelor de date instituționale ale UTM și asigurarea funcționării adecvate în 

scopul modernizării infrastructurii UTM și asigurării accesului la rețea de înaltă 

performanță 

5. Activități de promovare a imaginii 

Pe parcursul anului 2019 Serviciul relații publice și promovarea imaginii și-a desfășurat activitatea 

având ca misiune principală stabilirea şi menținerea relației de comunicare între Universitate şi 

mediul extern în vederea informării publicului larg cu privire la programele şi evenimentele 

educaţionale, ştiinţifice şi de cercetare care se desfăşoară în cadrul instituţiei. Pentru îndeplinirea 

acestei misiuni, Serviciul relații publice și promovarea imaginii cooperează permanent cu 

facultăţile, subdiviziunile şi centrele Universității Tehnice a Moldovei (comunicare internă), la fel 

și cu instituțiile care au adiacență cu activitatea UTM (comunicare externă). Astfel, în anul 2019 

au fost atinse următoarele obiective: 

 creșterea considerabilă a numărului de fani ai paginii UTM pe Facebook comparativ cu 

anul 2018, de la 18,1 mii la peste 22.193; 

 publicarea unui număr de 594 de noutăți pe site-ul UTM; 

 publicarea a 571 de articole pe cel mai popular portal de știri diez.md; 

 creșterea numărului de urmăritori ai paginii UTM pe Instagram de la 900 (anul 2018) la 

peste 2 mii de urmăritori. 

http://www.utm.md/


                                                                                               SENAT  
 
               MD-2004, CHIŞINĂU, BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 168, TEL: (+373 22) 23-27-49 | FAX: (+373 22) 23-54-41, www.utm.md 

5 

 

6. Servicii pentru studenți. Activitatea extra curriculară 

Orientarea și ghidarea în carieră 

Activitățile principale desfăşurate de Centrul CEGHID pe parcursul anului 2019:  

- pregătirea, editarea şi distribuirea în mediul preuniversitar a materialelor informaționale 

despre Universitate, facultăți și programele de studii;  

- asistenţă consultativă elevilor din licee şi colegii/centre de excelenţă - potențiali studenți 

privind orientarea profesională cu specificarea posibilităților de creare a unei cariere 

profesionale de succes; 

- au fost organizate centralizat prezentări interactive (miniexpoziții) UTM pentru liceenii din 

mun. Bălți, r-l Comrat, r-l Ceadâr-Lunga, r-l Cahul, r-l Sângerei, r-l Hâncești, r-l Dubăsari, 

r-l Anenii Noi cu prezentarea Universităţii şi lucrărilor/proiectelor elaborate de către 

studenţii Universităţii; 

- organizarea cursurilor pregătitoare pentru BAC la următoarele discipline: matematica; 

informatica; fizica şi desenul artistic (aproximativ 350 participanţi, comparativ cu 160 în 

2018); 

- organizarea Olimpiadei Tehnice Republicane-2019 la următoarele discipline: matematica; 

informatica; chimia; fizica; desenul artistic (111 participanţi faţă de 103 în 2018);  

- organizarea în premieră în comun cu Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică a 

Olimpiadei Tehnice Republicane pentru elevii colegiilor/centrelor de excelenţă la 

disciplinele: Electrotehnică şi Metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii (16 

participanţi); 

- organizarea concursului „Tânărul creator” în domeniile: „Creativitate tehnică” (aparate, 

mecanisme, machete, scheme etc.) şi „Creativitate artistică: arhitectură, design, desen 

artistic, pictură, sculptură” (desene, schiţe, planşe, concepte etc.) – 25 de participanți, 

comparativ cu 13 în 2018; 

- organizarea Zilei Uşilor Deschise UTM la care au fost prezenţi peste 400 de participanţi 

(în 2018 – 250); 

- alte activități. 

Sport 

Au fost obținute următoarele succese în organizarea și realizarea:  

 Campionatului UTM între facultăți cu participarea CT; 

 Participarea la Universiada 2018-2019; 

 Participarea la Campionatele și Cupele RM: 

- Locul I, Campionatul RM de baschet, femei; 

- Locul III, Cupa RM de baschet, femei; 

- Locul III, Campionatul RM divizia „A”, volei, bărbați; 

- Locul IV, Campionatul RM volei, femei; 

 Constelația Sportului UTM, Lecție olimpică CNOS. 

http://www.utm.md/
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Catedra Militară 

În anul 2019 a realizat instruirea la următoarele specialităţi: 

- Infanterie- 811 soldați; 

- Pioneri- 131 soldați;  

- Comunicații și informatică- 122 soldați; 

- Artilerie- 30 soldați; 

TOTAL: 1094 rezerviști. 

Centrul de limbi Străine „Lexis” 

În anul calendaristic 2019 au fost constituite 21 grupe de cursanți, instruiţi fiind 142 de cursanți: 

9 grupe de studenți (70 de cursanți) şi 12 grupe de elevi (72 de cursanți), nivelul de instruire fiind 

divers: de la elementar până la pregătirea către susţinerea examenului CAMBRIDGE.  

Dintre aceste grupe -  1 grupă de 7 cursanţi (elevi de clasa 11-12), a susţinut cu succes examenul 

de limbă engleză la nivel internaţional – Cambridge Advanced English. 

Activitățile extra curriculare ale studenților 

În anul 2019 au fost realizate: 

 Monitorizarea și desfășurarea programului de voluntariat; 

 Implicarea în formarea și menținerea contingentului anului întâi; 

 Asigurarea cooperării între organizațiile studențești ale UTM. 

7. Protecția socială 

Protecția socială a membrilor comunității academice a UTM reprezintă o prioritate pentru 

administrația Universității și se realizează prin oferire diverselor garanții și compensații atât 

salariaților, cât și studenților. Astfel, în cadrul UTM este stabilit un sistem de acordare a 

beneficiilor și compensațiilor salariaților, în limita posibilităților financiare, în scopul menținerii 

resursei umane competente în instituție.  

Un aspect important îl reprezintă monitorizarea riguroasă a procedurii de cazare. Procedura de 

cazare aprobată în anul 2019 a decurs în următoarele etape: 

 Repartizarea cererilor pentru cazare, în fiecare grupă academică prin intermediul monitorilor; 

 Colectarea cererilor prin intermediul membrilor Consiliilor Studențești ale Facultății;  

 Actualizarea bazei de date cu ajutorul departamentului Organizare și resurse umane; 

 Afișarea listelor preventive a studenților asigurați cu cămin în incinta fiecărei facultăți; 

 Repartizarea studenților pe odăi, de către Comisia de cazare a facultății; 

 După finalizarea sesiunii de vară întocmirea de către Comisiile de cazare ale facultăților a 

proceselor-verbale cu lista tuturor studenților mari de studii care urmează a fi cazați în anul 

universitar 2019/2020; 

http://www.utm.md/



