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Încadrarea Cercetărilor pe 
Direcţiile Prioritare
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Prioritatea strategică Domeniul prioritar

I. Sănătate Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, 

prevenţie, diagnostic şi tratament

II. Agricultură durabilă, 

securitatea alimentară şi 

siguranţa alimentelor

Securitatea alimentară şi siguranţa alimentelor

Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. 

Biotehnologii agroalimentare

III. Mediu şi schimbări 

climaterice

Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății

Energie sigură, curată și eficientă

Deșeuri, materiale plastice și poluanți

IV. Provocări sociale Inovațiile sociale, educaționale și culturale pentru integrare și 
adaptare

Patrimoniul material și imaterial

V. Competivitate 

economică şi tehnologii 

inovative

Nanotehnologii

Tehnologia informației și dezvoltare digitală

Materiale, tehnologii și produse inovative
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Potenţialul uman antrenat în cercetare

Doctori habilitaţi – 69%;

Doctori în ştiinţe – 46%;

Fără grad şt. – 38%;

Doctoranzi – 19%. 

17

71

56

15
20

120

99

20

0

20

40

60

80

100

120

140

DR. HAB. DR. FĂRĂ GRAD DOCTORANZI

a. 2019

a. 2020

În cadrul sarcinii didactice

652

În cadrul proiectelor de 

cercetare 259 (40%)

159 – în 2019

29

260 260

98

0

50

100

150

200

250

300

DR. HAB. DR. FĂRĂ GRAD DOCTORANZI



4

Antrenarea doctoranzilor UTM în 
proiecte de cercetare

Cadre şt.-did. cu drept de 

condcător
86 (30%);

Conducători de doctorat 50 (58%);

Doctoranzi implicaţi în 

proiecte de cercetare
20 (19%)
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less than 35 years old 65 + years old
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Proiectele de cercetare 

Tipul proiectelor Nr de 
proiecte

Proiecte Program de Stat 18

Proiect Consolidare Instituţională 1

Proiecte de Transfer Tehnologic 1

Proiecte bilaterale 1

Proiecte Concurs COVID-19 2

Proiecte AUF 3

Proiecte postdoctorat 3

Contracte servicii ştiinţifice 1

Granturi Internaţionale 8

În anul 2020 la UTM au fost realizate lucrări 

de cercetare în cadrul a 38 proiecte

Dinamica proiectelor de 

cercetare în anii 2017-2020
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Volumul total al finanţării pe anul 2020

în cadrul proiectelor de cercetare 

Distribuţia finanţării pe tipuri de proiecte (2020)Dinamica finanţării proiectelor

în anii 2018-2020, mii lei
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Proiecte Program de 

Stat; 14138,2

Proiect Consolidare 

Instituțională; 6560,1

Proiecte Transfer 

Tehnologic; 153,0

Proiecte Bilaterale; 

150,0

Proiecte Concurs 

COVID-19; 700,0

Proiecte AUF; 127,7

Contracte servicii 

economice; 5,0

Granturi 

internaţionale ; 3654,3
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Descifrarea pe articole de cheltuieli
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Acţiunea mii lei

1. Cofinanţarea proiectelor şi granturi de cercetare ştiinţifică 792,8

2. Editarea Revistelor „JES” şi „JSS” 191,2

3. Cheltuieli pentru înregistrarea brevetelor de invenţii (24 cereri de 

brevet)

33,9

4 Prelungirea contractul de abonare (la bazele de date Springer) 90,2

5. Spor pentru rezultate marcante în domeniul cercetare şi inovare: 1257,5

6. Spor la salariu pentru responsabilii pentru ştiinţă la facultăţi 94,0

7. Remunerarea membrilor Consiliilor ştiinţifice specializate şi a 

referenţilor oficiali

2,0 

TOTAL 2461,6

Cheltuieli extrabugetare pentru ştiinţă 

în a. 2020
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Activitatea Consiliului Ştiinţific al UTM 

În anul 2020 au avut loc 9 întruniri a Consiliului Ştiinţific UTM 

în cadrul cărora s-au examinat 19 subiecte, inclusiv au fost:

 Organizate audierile rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul Proiectelor de 
Cercetare

 Elaborate 2 acte normative;

 Regulamentului privind activitatea de CDI la UTM;

 Metodologie de evaluare a subdiviziunilr de cercetare ale UTM

 Modificate 2 acte normative;

 Strategia UTM în domeniul CDI pentru perioada 2019-2023;

 Metodologia de evaluare și susținere a tezelor de doctorat la UTM

 Examinate 11 dosare de abilitare cu drept de conducător de doctorat;

 Validate 4 Seminare Ştiinţifice;

 Validate 2 Consilii de Doctorat;

 Validate 4 Consilii Ştiinţifice Specializate.



REZULTATE ALE 
COLABORATORILOR UTM 

ÎN DOMENIUL CDI



Vizibilitatea UTM în bazele de date 
Web of Science şi SCOPUS

WEB OF SCIENCE:

• Articole total – 1050

• Articole în 2019 – 59

• Articole în 2020 – 67

+ 3,3 articole în an

SCOPUS:

• Articole total – 1237

• Articole în 2019 – 74

• Articole în 2020 – 86

+ 4 articole în an

Publicațiile UTM în Web of Science şi SCOPUS 
în 2010-2020

11
* Date extrase la 15 ianuarie 2021



Vizibilitatea UTM în bazele de date 
Web of Science şi SCOPUS

WEB OF SCIENCE:

• h-index – 65

• nr. total citări – 17221

• citări per lucrare – 16,39

• Nr. de citări în 2020 – 1470

+ 80 citări în an

SCOPUS:

• h-index – 67

• nr. total citări – 19478

• citări per lucrare – 15,68

• Nr. de citări în 2020 – 1695

+ 80 citări în an
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Citări ale publicaţiilor colaboratorilor UTM în Web of Science şi SCOPUS 
în 2010-2020

* Date extrase la 15 ianuarie 2021
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Top autori afiliați UTM în Web of Science
şi SCOPUS cu cel puțin 3 lucrări

* Date extrase la 15 ianuarie 2021
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Vizibilitatea UTM în GOOGLE SCHOLAR 
comparativ cu alte universități din RM

Indicator Google Scholar USM UTM USMF

Nr. de conturi total 427 418 279

Nr. de citări, total 59942 54052 23167

Nr. de conturi cu cel puțin o citare
339 281 258

Cota conturilor cu cel puțin o 
citare din numărul total de 
conturi

79% 67% 92%

* Date extrase la 18 ianuarie 2021
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Vizibilitatea UTM în clasamente internaționale
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Publicaţii ale colaboratorilor UTM

Total

833

(a.2019 - 700)

În cadrul proiectelor de 

cercetare – 236 (a.2019 – 439)

Monografii – 17 (a.2019 – 13)

Brevete de invenţie – 20 (a.2019 – 9)

Cereri de brevete de invenţie – 47 (a.2019 – 24) 
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Publicaţii ale colaboratorilor UTM

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ 

ŞI RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ 

– 367 publicaţii

107 (29%) – au fost realizare în 

cadrul proiectelor de 

cerceatre
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Publicaţii ale colaboratorilor UTM

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ 

ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ 

– 380 publicaţii

99 (26%) – au fost realizare în 

cadrul proiectelor de 

cerceatre
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Publicaţii ale colaboratorilor UTM

Distribuirea publicaţiilor pe facultăţi

Articole în WoS
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ELABORĂRI
FUNDAMENTALE 
ŞI APLICATIVE



Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de 
cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, 

postoperarea lor şi promovarea tehnologiei spaţiale.
Director de proiect: acad. Viorel Bostan

Modelul TUMnanoSAT creat prin elemente finite

Proiect Program de Stat

Nanosatelitul TUMnanoSAT

Scopul etapei: Elaborarea, testarea modulelor şi asamblarea 

primului nanosatelit „TUMnanoSAT”

Procedura de comunicaţie a nanosatelitul TUMnanoSAT
Diagrama acumulării şi distribuţiei energiei 

nanosatelitului

Analiza structurală în cazul acceleraţiilor

Procedura de comunicaţie a nanosatelitul TUMnanoSAT



Majorarea competivităţii transmisiilor precesionale prin 
elaborarea şi valorificarea angrenajelor cu contact 

„conform” al dinţilor şi extinderea ariei lor de aplicaţie
Director de proiect: acad. Ion Bostan

Cinematica transmisiilor prece-

sionale cu angrenări 

Crearea angrenajului precesional cu contact convex-concav 

cu diferenţă mică a curburilor, cu angrenare relativ redusă 

între flancuri şi posibilităţi cinematice extinse

Proiect Program de Stat

±20 ≤ i ≤ ±3600

+8.3 ≤ i ≤ +30.3

−7.3 ≤ i ≤ −29.3

Scopul etapei:

Generarea prin 

rostogolire a 

dinților cu profil 

convex-concav

cu sculă 

precesională

Diagrama poziţionării 

vectorului vitezei 

punctului de contact VE1

de profilul dintelui roţii 

centrale

Vitezele liniare în punctul de contact VE1, VE2, Val (a) și 

diferența razelor de curbură (ρk1 − r) (b) ale profilurilor 

conjugate în contactul ki (c) în funcție de ψ pentru Z1 = Z2

− 1 și δ = 22, 5 (Z1 = 24, Z2 = 25, θ = 3,5, δ = 22, 5, r = 6, 

27 mm)



Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova
şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi

Director de proiect: prof. univ. Valeriu Dulgheru

Proiect Program de Stat

Scopul etapei: Studiul potențialului energetic eolian și solar al
raioanelor de nord ale Republicii Moldova (parțial) și elaborarea 
conceptuală a sistemelor de conversie.

Obiectivele etapei anuale:

Analiza sectorului energetic pe o perioadă de 10 ani în domeniul
energiei electrice produsă din surse regenerabile;

Studiul potențialului energetic al raioanelor de nord ale Republicii
Moldova (parțial);

Elaborarea conceptuală a sistemelor de conversie a energiei eoliene și
solare.

Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor

etapei anuale:

1. A fost analizat sectorul energetic pe o perioadă de 10 ani în

domeniul energiei electrice produsă din surse regenerabile;

2. Au fost elaborate prognozele dezvoltării producției autohtone de

energie verde până în anul 2030;

3. A fost studiat potențialul energetic și caracteristicile vântului pentru

entitățile administrativ - teritoriale de nivelul doi (raioane) din

regiunea de dezvoltare economică Nord;

4. Au fost elaborate conceptual sisteme de conversie a energiei

eoliene și solare în energie electrică sau termică.

Concepte ale sistemelor de conversie a 
energiei eoliene și solare elaborate 
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Modelarea câmpului 

electromagnetic a motorului 

asincron hexafazat de 160 kw

Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrice 
pentru vehicule urbane de pasageri.

Responsabil: dr., conf. Nucă Ilie

Proiect Program de Stat

Stand de încercări pentru 

motoare şi sisteme de tracţiune 

hexafazate

Invertor de tensiune hexafazat 

realizat în baza a două module 

intelectuale de putere IMP IGBT

Modelul matematic al MAH

Motor equation Electromagnetic torque of the SPIM

Stator and rotor volage equations     Stator and rotor flux equations 

Controlul vectorial al FOC cu 6 faze
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Compuși semiconductori poroși A3B5 și perovskite 
pentru structuri fotonice și microelectronice.

Director de proiect: prof. Eduard Monaico 

Proiect bilateral

1. A fost elaborată și optimizată tehnologia de
obținere a nanofirelor de GaAs cu formă
triunghiulară prin anodizarea cu un singur pas în
electrolit de 1M HNO3.

Nanofirele obținute sunt perpendiculare pe
suprafața cristalului, ceea ce permite de a extinde
domeniul lor de aplicare în nanoelectronică și
fotonică.

Imagini SEM a nanofirelor de GaAs triunghiulare obținute prin 

anodizarea cristalului de GaAs cu orientarea cristalografică (111) 

în 1 M HNO3 la 3 V timp de 30 minute. (a,b) – vederea de sus, (c) 

– vederea în secțiunea transversală și (d) – vederea sub unghi. 

2. A fost elaborat fotodetector în baza unui nanofir
de GaAs.

Parametrii fotodetectoarelor în baza nanofirelor de GaAs

Fotorăspunsul este cu două ordine de mărime mai mare 

la aceeași densitate de excitare decât fotodetectorii 

similari raportați în literatura de specialitate.
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Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, 

optimizare și securizare a sistemelor ciber-fizice
Director de proiect: dr. Ion Fiodorov

Proiect Program de Stat

S-au implementat algoritmi genetici pentru sinteza 

regulatoarelor tipizate în funcție de gradul de stabi-

litate și performanțele impuse sistemului ciber-fizic

Au fost descrise două noi clase de modele probabiliste dinamice de tip Min-PSD și Max-PSD, 

ce vizează Fiabilitatea rețelelor de tip serie/paralel cu unități interschimbabile. Dată fiind 

complexitatea lor, au fost deduse formule de calcul aproximativ a funcției de distribuție

cumulative a duratei vieții unor astfel de rețele ca distribuții ale variabilelor aleatoare.

S-a elaborat 

carcasa și 

mecanismul de 

deplasare pe 

trei axe, 

arhitectura 

hardware și 

software ale 

sistemului 

ciber-fizic de 

sădire și 

îngrijire a 

culturilor 

agricole.

A fost identificată starea, 

sistematizate necesitățile 

și definite unele 

priorități de securitate 

informatică în Republica 

Moldova. A fost elaborat 

Conceptul poligonului de 

infosecuritate 

PINFOSEC.

S-a identificat un 

ansamblu de metode în 

instruirea personalizată.

S-au elaborat 

prototipuri de software, 

bazate pe detectarea 

patternurilor de către 

copii și a emoțiilor, 

pentru antrenarea 

modelului inteligent prin 

autoinstruire. 

Scopul etapei: Modelarea/ identificarea/ estimarea stărilor 

și parametrilor sistemelor ciber-fizice.
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Influența pudrei de păducel asupra 

creșterii tulpinilor Staphylococcus aureus

ATCC 25923 în probe de crenvurști: a) 

proba-martor; b) proba cu păducel Model matematic fuzzy generalizat privind 

dependența indiciului de peroxid de condiții de 

extracție pentru uleiul de floarea soarelui și

extracte uleioase de cătină și de măceș

Probe de paste făinoase cu diferite 

adaosuri de pudră din fructe de pădure

Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin 
biotehnologie și inginerie alimentară

Director de proiect: prof. Rodica Sturza

Proiect de Stat

a) b)
Influența pudrei de păducel asupra 

creșterii tulpinilor Salmonella Abony 

ATCC 6017 în probe de crenvurști: a) 

proba-martor; b) proba cu păducel

a) b)

Influența biopolimerilor comestibili (BPC) 

asupra proprietăților funcționale ale SBA
Iaurt din lapte de capră și lapte de 

vacă cu diferite adaosuri vegetali



Valorificarea pudrei de cătină în scopul 
fortificării produselor alimentare

Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru 
bunăstarea mea

Director de proiect: dr.conf.univ. Rodica Siminiuc

Proiect de stat

Formularea și caracteristica băuturilor tonice

din inflorescențe de soc (Sambucus nigra)

Impactul tehnologiilor artizanale asupra valorii nutriționale a cozonacului 

Conținutul total de polifenoli a sosurilor de cofetărie funcționale pe baza de carob
Valorificarea B-glucanilor din sedimentul de 

drojdii obținut în urma fabricării vinului Viorica



Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin 
tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova, 

în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene

Director de proiect: Cazac Viorica

Tehnologii de decorare a mâinecilor cămașelor 

populare pentru femei: altiță, încreț 

(funcțional/nefuncțional), râuri

Proiect Program de Stat

Tehnologii de preparare a sarmalelor, 

diverse forme

Scopul etapei: Investigarea arhivară muzeală și în teren a identității

etimologice, etnolingvistice și a aspectelor multifuncționale ale tehnologiilor

tradiționale de prelucrare a bucatelor, a vinurilor și băuturilor tari artizanale, a

produselor din textile și piele și a accesoriilor specifice zonei de Centru a

Republicii Moldova.

Tehnologii de obținere a preparatelor dulci tradiționale

Clasificarea sarmalelor

Sarmale/găluște

Conținutul umpluturii

Cu carne
(de frupt)

carne de vită, 
porc, slănină, 
carne de vițel, 
oaie, din piept

de gâscă, 
curcan etc

urdă, brânză
de vaci

Fără carne
(de post)

-orez
-crupe de 
porumb
- păsat
- bulgur ș.a

Înveliș

Frunze proaspete

-varză
- viță de vie
- sfeclă
-gulie
-podbal
-ștevie
-hrean
-brusture
-lobdă
-nalbă
-tei
-dud
-măcriș

Frunze 
conservate

-murate
-sărate 
-uscate

Forma și marime

-cornuleţ -
lunguiețe
-rulou
-tubulară
-triunghi
-cireșele
-compuse
-sarmale în cuib
-mici
-mari

Vasul pentru
preparare

-castron
-vas de fontă
-oală de 
ceramică
-oală (ulcele) 
de lut

Tratamentul termic

fierbere

-coacere 
cuptor
-cuptor cu 
lemne

presiune

Tehnici tradiționale de 

reproducere a cheițelor



APRECIEREA 
REZULTATELOR 
ŞTIINŢIFICE ALE 

CERCETĂTORILOR UTM
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Menţiuni la Saloane şi Expoziţii de Inventică

EUROINVENT – Premiul Performance in Education and Research;

PROINVENT – Premiul Augustin Maior;

INVENTCOR – Business Award;

INOVALIMENT – Premiul I.
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DIPLOME DE ONOARE 
ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării

Diplome de onoare a Guvernului şi MECC a R.Moldova cu ocazia Zilei Ştiinţei

Oleg LUPAN, 

Diploma de Onoare a Guvernului
Nicolae SÎRBU, 

Diploma de Onoare a MECC.

Vasile POSTICA,

Diploma de Onoare a MECC

Nicolae ABABII, 

Diploma de Onoare a MECC

Laureat al premiului Naţional 

Tineret „Nopţi Albe - 2020”Diplome de onoare a Guvernului şi MECC a R.Moldova 

cu ocazia Zilei Internaţonale a Femeilor şi Fetelor

Rodica STURZA, 

Diploma de Onoare a Guvernului

Rodica SIMINIUC, 

Diploma de Onoare a MECC



DIPLOME DE ONOARE 
ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii

Diplome de onoare a Ministrului Economiei şi Infrastructurii 

a R.Moldova cu ocazia Zilei Energeticianului

Tudor AMBROS,

prof.univ.
Mihail CHIORSAC,

conf. univ.

Aurel GUŢU,

conf. univ.

Victor POGORA,

conf. univ.

Ina DOBREA,

lector univ.



ACTIVITATEA EDITORIALĂ, 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

ORGANIZATE

34
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Publicaţii:

în 2019 – 44 articole total

– 20 (44%) colab. UTM

în 2020 – 62 articole total

– 41 (66%) colab. UTM, 

inclusiv 11 în colab. 

cu alte univ.

Indexat în 7 baze de date:

Categoria B+ Categoria – C

Decizia din 28.02.2020

Indexat în 8 baze de date:

Activitatea Redacţiei 
„Publicaţii ştiinţifice”

Publicaţii:

în 2019 – 44 articole total

– 20 (44%) colab. UTM

în 2020 – 55 articole total

– 42 (76%) colab. UTM, 

inclusiv 3 în colab. cu 

alte univ.
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Realizările Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice 
în domeniul activităţii ştiinţifice

1. Publicaţii ştiinţifice procurate – 587 ex;

2. Buletine, anale ştiinţifice, teze de doctorat recepţionate prin intermediul 

schimbului de publicaţii cu bibliotecile din România – 80 ex./25 titluri;

3. Biblioteca a fost abonată la 39 reviste ştiinţifice;

4. A fost prelungit contractul de abonare (90207 lei) la bazele de date Springer cu 

un conţinut de cca 2066 reviste şi 10 colecţii de cărţi electronice (6000 editate 

anual);

 În 2020 din baza de date Springer au fost descărcate 44774 publicații 
științifice (18179 cărți/capitole din cărți, 26595 articole din reviste);

 La solicitarea profesorilor au fost create 14 conturi individuale de acces la 

Springer.

5. Cadrele didactice, studenţii, masteranzii şi doctoranzii au beneficiat de acces 

liber la 11 baze de date din domeniile ştiinţei oferite în cadrul proiectului 

„Resurse Electronice pentru Moldova”.



În prezent în Repozitoriu sunt înregistrate:

• 11955 publicaţii full-text 

• 1466 articole din reviste ştiinţifice UTM

• 61 teze de doctor ale profesorilor UTM 
37

Rezervarea publicațiilor și 
informației din cercetare

Repozitoriul UTM CRIS   UTM

Entități înregistrate:

• 671 autori

• 45 proiecte

• 39 subdiviziuni

Rezultate înregistrate:

• 520 articole

• 72 medalii

• 17 brevete

• 5 monografii



Manifestări ştiinţifice organizate

Manifestări ştiinţifice internaţionale – 4 

International Symposium „Actual Problems of Mathematics and Informatics” dedicated to the 90th 

Birthday of Professor Ion Valuță, November 27-28, 2020;

Conferința internațională ”Problemele urbanismului și amenajării teritoriului” 27 noiembrie 2020;

Conferinţa internaţională „Competitivitate şi dezvoltare sustenabilă” 20 noiembrie 2020;

Ediţia a XV-a a Simpozionului Internaţional „Cucuteni 5000 REDIVIUS: ştiinţe exacte şi mai puţin

exacte” 23-24 octombrie 2020    

Manifestări ştiinífice cu participare internaţională – 2

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 1-3 aprilie 2020;

Conferința științifică „HAZARM – Integrated Networks for Hazard Risk Management” (online)

26 noiembrie 2020, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru;

Manifestări ştiinţifice naţionale – 1

Conferința Știinţifică Interuniversitară „Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva Eticii

Globale””, 26 iunie 2020, FCIM;

Seminare ştiinţifice naționale - 2

 „Diminuarea riscurilor de contaminare a alimentelor cu poluanți tehnogeni, utilizare excesivă a 

aditivilor sintetici, contactul cu ambalaje neconforme în vederea reducerii acestor riscuri”, 25-27 

noiembrie 2020;

 „Evaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare. Problematica

patrimoniului arhitectural în R. Moldova”, 12-13 noiembrie 2020.



Simpozionul Internațional „Probleme actuale 
ale matematicii şi informaticii”, dedicat 
jubileului de 90 ani la prof. Ion VALUŢĂ

Perioada de desfăşurare: 27-29.11.2020

Numărul participanţilor din ţară/de peste hotare – 115

Ţări participante: Republica Moldova, România, India, Canada, 

Bulgaria, Federaţia Rusă, Spania



Conferința Științifică Internațională
"PROBLEMELE URBANISMULUI ȘI AMENAJĂRII 

TERITORIULUI", ediția a X-ea

Perioada de desfăşurare: 27.11.2020

Numărul participanţilor din ţară/de peste 

hotare – 85

Ţări participante: Republica Moldova, 

România, Federaţia Rusă, Ucraina



Conferința economică internațională 
„COMPETITIVITATE ȘI DEZVOLTARE 

SUSTENABILĂ”, ediția a 2-a

Perioada de desfăşurare: 20.11.2020

Numărul participanţilor din ţară/de peste 

hotare – 92

Ţări participante: Rep. Moldova, România, 

SUA, Ucraina, Rusia, Israel, Franța



PROMOVAREA 
CERCETĂRII
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“Industrial Automation” Hackathon

Perioada de desfăşurare: 26-28 noiembrie 2020

Organizatori, sponsori: 

• FCIM, UTM

• Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, UTM

• ISD Moldova – Inther Software Development SRL

• BEST-Chișinău

Participanți: 

4 echipe a câte 4 studenți
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Electric Hackathon 2020

Perioada de desfăşurare: 18-19 decembrie 2020

Organizatori, sponsori: 

• FABLAB Chișinau, UTM

• FEIE, UTM

• S.A. RED-Nord

• VOLTA

• USAID Moldova

• Ukaid

• Tekwill

Participanți: 4 echipe a câte 4 studenți
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A FASHION HACKATHON WITH 
JAPANESE MOTIFS

Perioada de desfăşurare: 5-6 noiembrie 2020

Organizatori, sponsori, mentori: 

• ZIPHOUSE Chișinau, UTM

• Yohji YAMAMOTO

• Eugen REABENCHI

• AVILION MODELS

Participanți: 

6 echipe a câte 4 studenți
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Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020

Perioada de desfăşurare: 27 noiembrie 2020

Organizatori, sponsori: 

• Universitatea Tehnică a Moldovei

• Academia de Științe a Moldovei

• Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

• Tekwill

• Efes Vitanta Moldova Brewery 

• Fabrica de bumboane „Bucuria”

• Biblioteca municipală B.P. Hașdeu

Vizitatori unici (viziualizări) on-line: Peste 30 mii



Peste 50 materiale publicitare și informative privind activitatea de cercetare 
a UTM

Portaluluri de știri
• https://diez.md/
• https://stiri.md/
• https://agora.md/
• https://point.md/

Televiziune și radio
• TVR Moldova
• PRO TV
• Radio Studentus

Ziare și reviste
• Literatura și Arta
• Revista pentru copii și adolescenți
• Аргументы и Факты
• Экономическое обозрение
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Diseminarea și promovarea cercetării-
inovării UTM în mass-media 

https://diez.md/
https://stiri.md/
https://agora.md/
https://point.md/
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Propuneri de proiecte de cercetare 
depuse în 2020

Total 
13

Internaţionale
7

Naţionale
6

• 1 – Agenția pentru eficiență energetică

• 3 – H2020

• 2– COST

• 1 – USAID

• 1 – Agenția Suedeză de securitate 

radiologică

Distribuirea propunerilor de proiecte 

pe facultăţi:

FTA – 5 proiecte;

FEIE – 2 proiect;

FCIM – 2 proiect;

• 5 – Proiecte de postdoctorat

FIMIT    - 1 proiect;

FET – 1 proiect;

FIEB - 1 proiect;

FUA - 1 proiect.



Probleme actuale şi de perspectivă
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Probleme existente: 2020

1. Nu toate departamentele posedă potenţial ştiinţific suficient pentru a promova

cu succes proiecte ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional.

2. Numărul de publicaţii ale colaboratorilor UTM în reviste din bazele de date Web

of Science şi Scopus este redus.

3. Număr mic de deținători de grad de doctor și doctor habilitat sunt abilitați cu

drept de conducător.

4. Profilurile colaboratorilor UTM pe Google Shcolar necesită actualizare continuă.

5. Slab sunt antrenaţi în activităţi de cercetare studenţii ciclului I şi II, potenţiali

viitori doctoranzi.

6. Puțini doctoranzi sunt antrenați în proiecte de cercetare.

7. Dotarea/reutilarea insuficientă a unor laboratoare de cercetare cu echipament

tehnico-ştiinţific modern.

8. Necesitatea de investiţii şi riscuri mari pentru implementarea rezultatelor

ştiinţifice în domeniul ingineriei.



Probleme actuale şi de perspectivă

Propuneri de perspectivă: 2021
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 Participarea activă în procesul de elaborare și avizare a actelor normative in domeniul de 
cercetare şi inovare în Republica Moldova prin colaborare cu MECC, AŞM, ANCD, ANACEC şi 
instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării;

 Pregătirea şi antrenarea personalului științifico-didactic UTM în procesul de elaborare şi 
depunere a propunerilor de proiecte de cercetare la concursurile de proiecte naționale;

 Stimularea creării colectivelor inter-departamentale, şi multidisciplinare, inclusivprin 
atragerea cercetătorilor din alte universităţi, străinătate şi a celor plecaţi din R. Moldova;

 Crearea şi actualizarea continuă a profilurilor personale în Google Scholar ale personalului 
ştiinţifico-didactice şi doctoranzilor UTM; 

 Crearea/actualizarea continuă a profilurilor subdiviziunilor de cercetare ale UTM pe site-ul 
UTM și alte platforme internaționale;

 Amplificarea şi coordonarea eforturilor de participare la concursurile internaționale (HORIZON 
Europe, Transfrontaliere, Bilaterale, COST etc.);

 Consolidarea capacităților de cercetare și inovare prin perfecționarea infrastructurii de 

cercetare;



Probleme actuale şi de perspectivă

Propuneri de perspectivă: 2021
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 Perfecționarea mecanismelor de suport financiar pentru participare la conferinţe 

ştiinţifice internaţonale indexate pe platformele Web of Science și/sau Scopus;

 Asigurarea suportului necesar pentru promovarea în continuare a revistelor ştiinţifice „Journal 
of Engineering Science” şi „Journal of Social Sciences”;

 Acordarea asistenței tehnice în vederea scrierii, redactării şi depunerii articolelor în reviste 
internaţionale indexate în baze de date prestigioase;

 Actualizarea în continuare a sistemului informaţional CRIS de de raportare şi evaluare a 
activităţilor de cercetare   şi inovare la UTM – http://cris.utm.md/;

 Implicarea activă a studenților și masteranzilor în activitățile de cercetare-inovare pentru ai 
motiva să urmeze cariera de cercetare;

 Diseminarea continuă a rezultatelor cercetării-inovării prin diverse metode (participarea la 
conferinţe ştiinţifice, seminare, la saloane de invenţii, rețele de socializare, emisiuni radio/TV);

 Inițierea procedurii de evaluare internă a centrelor/laboratoarelor de cercetare ale UTM.

http://cris.utm.md/
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Mulţumim 
pentru atenţie


