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

HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 23 iunie 2020
Cu privire la aprobarea extinderii iHUB şi a
Contractului de parteneriat prin consorțiu
între SEED FORUM MOLDOVA şi UTM

În baza informației prezentate de către dl Victor Gropa, Decan FEIE, conf. univ., dr. și a
discuțiilor desfășurate la această temă
SENATUL CONSTATĂ:
În baza Contractului de parteneriat prin consorţiu între UTM şi SEED FORUM MOLDOVA
din 29.03.2016, UTM a beneficiat cu succes de următoarele:
 Studenţii şi cadrele didactice ale Universităţii au avut în continuu acces la facilitățile iHUBului (inclusiv echipamente (hardware), produse program (software) și materialele de
instruire), precum și dreptul de a participa la atelierele, cursurile de instruire și alte
evenimente organizate în iHUB;
 În plan financiar, Universitatea Tehnică a Moldovei a beneficiat de o investiție
considerabilă în spațiile administrate de SEED FORUM MOLDOVA în corpul de studii
nr. 2 (reparaţii capitale, schimbarea integrală a rețelelor inginereşti: apă, canalizare,
ventilare);
 Un număr impunător de companii start-up au obţinut suportul necesar dezvoltării şi
obținerii stabilității financiare şi a independenței, iar realizarea cu succes a acestor
obiective are un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei Republicii Moldova şi a
vizibilității UTM;
2. Prin Decizia Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională al UTM din 30.04.2020 s-a
aprobat extinderea iHUB;
3. SEED FORUM MOLDOVA şi-a onorat obligațiile asumate prin Contractul de Parteneriat
prin consorțiu semnat între UTM şi SEED FORUM MOLDOVA în data de 29.03.2016, fapt
ce le acordă dreptul prioritar la semnarea unui nou contract în privinţa extinderii iHUB;
4. Astfel, reieșind din faptul că în incinta corpului de studii nr. 2 sunt spaţii libere care nu sunt
utilizate în procesul de studii al FEIE/FET, se propune valorificarea acestui spaţiu prin
aprobarea unui nou contract de parteneriat în consorţiu cu SEED FORUM MOLDOVA, în
aceleaşi condiţii, pe un termen de 5 ani, privind extinderea iHUB pe o suprafaţă suplimentară
de circa 700 m.p., cu efectuarea de către SEED FORUM MOLDOVA a reparaţiilor capitale
şi curente în volumul necesar, cu aprobarea proiectului de către Universitate, precum şi
participarea la renovarea şi amenajarea bufetului din corpul de studii nr. 2.
În contextul celor comunicate
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