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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 22 septembrie 2020 

Cu privire la Admiterea – 2020,  

totaluri și sarcini de perspectivă 

În baza raportului dlui Radu Melnic, secretar responsabil al Comisiei de Admitere, șef Centru 

Universitar de Ghidare și Orientare în Carieră (CEGHID), privind totalurile admiterii în anul 2020 

și ale dezbaterilor pe marginea acestora, 

SENATUL CONSTATĂ: 

Comisia de Admitere a activat în conformitate cu: Regulamentul-cadru privind organizarea 

admiterii la ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2020-2021, aprobat prin 

ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 275 din 09.03.2020; Regulamentul cu privire 

la organizarea ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului 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 2020-2021; 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, 

ciclul II – studii superioare de master pentru anul universitar 2020-2021; ordinele și scrisorile 

instructive ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; ordinele și 

dispozițiile rectorului UTM etc. 

Activitățile ce țin de organizarea și desfășurarea sesiunii de Admitere – 2020 au fost realizate 

la timp și calitativ. 

În cadrul Admiterii – 2020 au fost înmatriculați în total la ciclul I – studii superioare de licență 

2473 studenți, inclusiv: 

• cu finanțare de la bugetul de stat – 1330 studenți, din ei 20 de studenți la învățământul cu 

frecvență redusă; 

• în bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ la zi – 408 studenți; 

• în bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ cu frecventă redusă – 715 

studenți; 

La ciclul II, studii superioare de master, au fost înmatriculați în total 663 studenți, inclusiv: 

• 595 studenți – cu finanțare de la bugetul de stat;   

• 68 studenți – în bază de contract cu achitarea taxei de studii.  
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Se constată că au rămas neacoperite 6 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 – 2020 nu au 

fost limitate. 

Totodată, în rezultatul activității Comisiei de Admitere s-a constatat: 

• Planul de înmatriculare, atât la învățământul de zi, cât și cel cu frecvență redusă, la unele 

specialități nu a fost îndeplinit, în special la cele slab solicitate de către candidații în 

studenți – unele programe de studii au înregistrat 0 (zero) cereri depuse după prima 

opțiune; 

• Un număr considerabil de studenți s-au înmatriculat paralel și la una din universitățile de 

peste hotare; 

• Rezultatele slabe înregistrate de elevi la disciplinele reale (majoritatea fiind absolvenți ai 

liceelor de profil umanist) au condus la diminuarea numărului final de studenți 

înmatriculați la studii la UTM, ei înșiși conștientizând că nu vor putea face față 

disciplinelor de profil real studiate la UTM; 

• Din cauza pandemiei, Comisia de admitere a depus un efort considerabil la toate etapele 

de pregătire și desfășurare a campaniei de admitere. În premieră, s-a desfășurat o suită de 

activități: Ziua Ușilor Deschise în regim online; înființarea Call Centrului; consultarea 

candidaților la studii prin poșta electronică, rețelele de socializare, diverse multiplatforme 

VoIP; elaborarea aplicației de depunere a actelor online şi achitarea online a taxei de 

înscriere la concursul de admitere; programarea pentru depunerea fizică a actelor în 

scopul evitării aglomerării etc.; 

• Pentru o mai bună orientare a candidaților la studii în campusul Râșcani, unde în anul 

curent a activat Comisia de Admitere, CEGHID în colaborare cu Comisia de Admitere a 

elaborat Harta campusului universitar Râșcani, indicatoare, bannere, iar Serviciul 

studențesc a contribuit la direcționarea fluxului de candidați la admitere în subdiviziunile 

Comisiei de Admitere; 

• Zilnic pe profilul UTM de pe Facebook era completată și actualizată informația cu privire 

la Admitere; 

• A fost revizuită integral și actualizată informația la rubrica Admitere de pe site-ul UTM; 

• Rămâne a fi mic numărul de studenți înmatriculați la studii superioare de master în bază 

de contract cu achitarea taxei de studii. 

În baza celor menționate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. A aprecia activitatea Comisiei de Admitere ca foarte bună. 

2. Administrația Universității Tehnice a Moldovei va interveni în mod repetat către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu propunerea de a continua discuțiile în 

vederea modificării contractelor de colaborare cu alte țări în domeniul instruirii cadrelor inginerești 
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cu nominalizarea specialităților necesare economiei naționale, pregătirea cărora este dificilă în 

Republica Moldova (Responsabil: Serghei Andronic, prorector studii. Termen de realizare – 

noiembrie 2020); 

3. În baza analizei rezultatelor înmatriculării în a.2020 și a propunerilor membrilor Senatului 

UTM, Comisia de Admitere va elabora un plan de măsuri în vederea modernizării și 

perfecționării activității sale (Responsabil: secretarul responsabil al Comisiei de Admitere. 

Termen de realizare – decembrie 2020); 

4. În baza analizei rezultatelor admiterii în ultimii 3 ani, a angajării absolvenților Universității Tehnice 

a Moldovei în câmpul muncii, a solicitărilor agenților economici în vederea pregătirii cadrelor 

inginerești să fie elaborate propuneri privind planul de înmatriculare pe domenii/programe de studii 

ciclul I - Licență, forme de învățământ și programe de studii ciclul II – Master. Să se întreprindă 

măsurile necesare pentru deschiderea unor noi programe de studiu și promovarea de comasare și 

modificare a programelor de studii la care pe parcursul anilor nu se atestă interes din partea 

absolvenților liceelor, colegiilor/centrelor de excelență și universităților (Responsabili: prorectorul 

pentru studii, decanii facultăților, șefii departamentelor de profil. Termen de realizare – decembrie 

2020);  

5. În vederea orientării profesionale, sporirii atractivității specialităților/programelor de studii 

UTM, în special celor noi, promovării imaginii UTM, administrația, Direcția Tehnologii 

Informaționale și Comunicații, decanii facultăților, șefii departamentelor: să elaboreze materiale 

publicitare; să identifice măsuri eficiente de popularizare a creativității tehnice a studenților 

prin organizarea diferitor concursuri și expoziții, inclusiv online, cu etalarea lucrărilor elaborate 

de către studenți, masteranzi și doctoranzi; să antreneze în activitățile de creativitate tehnică a 

studenților și elevi ai liceelor și colegiilor/centrelor de excelență (Responsabili: prorectorii, 

decanii facultăților, șefii departamentelor, șeful CEGHID. Termen de realizare – decembrie 

2020); 

6. Centrul CEGHID să elaboreze un plan desfășurat al activităților de orientare profesională a 

absolvenților liceelor și colegiilor/centrelor de excelență pentru Admiterea-2021, încadrând în 

această activitate reprezentanți ai corpului profesoral didactic al facultăților, studenți și 

absolvenți ai UTM. Acest plan urmează a fi prezentat Consiliului de Administrație a UTM. 

(Responsabil: șeful CEGHID. Termen de realizare – decembrie 2020); 

7. Decanii facultăților, de comun acord cu secretarul responsabil al Comisiei de Admitere, să 

nominalizeze până la 15 februarie 2021 candidaturile secretarilor comisiilor tehnice ale 

facultăților și membrilor acestora pentru Admiterea-2021, ținând cont de competența și 

experiența în această activitate; 

8. CEGHID împreună cu Direcția TIC să perfecționeze aplicația de depunere a actelor online 

(Responsabil: șeful CEGHID. Termen de realizare – aprilie 2021) 
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