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VIOREL BOSTAN

Rector UTM

A doua amenințare constă în concurența crescută pe piața serviciilor educaționale și concurența în finanțare. 
Suntem martorii unei concurențe acerbe pe piața serviciilor educaționale (atât piața națională, cât și cea 
internațională). Pe de o parte, în Republica Moldova, competiția pentru studenți atinge noi nivele de intensitate, 
în special datorită prevederilor Codului Educației, conform cărora finanțarea de bază va fi cost standard per 
student și cea complimentară - prin concurs pe bază de proiecte și indicatori de performanță. Pe de altă 
parte, evoluția demografică curentă, creșterea nivelului de migrație, accesibilitatea studiilor în străinătate, 
dezorientarea sau orientarea tendențioasă în carieră a absolvenților de liceu afectează numărul de studenți 
înmatriculați și implicit finanțarea de la bugetul de stat. În condițiile unui buget auster sau limitat, apar provocări 
financiare, ceea ce, la rândul său, intensifică competiția pentru noi surse de finanțare. Prin urmare, trebuie să ne 
pregătim pentru un mediu în care fiecare leu în finanțare venit de la stat, fonduri de cercetare, fonduri europene, 
donatori, mediul privat ș.a. va fi alocat în bază de concurs de proiecte și indicatori de performanță. 

A treia provocare se referă la dezvoltarea tehnologiilor digitale (informaționale), care deja au transformat 
radical sectoarele de comunicații, media, comerț, agrement, iar sectorul educației, în special învățământul 
superior, este următorul pe listă. În linii mari, campusurile universitare vor rămâne în calitate de spații 
pentru predare și învățare, cercetare și inovare, dar tehnologiile digitale schimbă deja radical modalitatea de 
transmitere și preluare a cunoașterii, ceea ce va permite obținerea unui feedback imediat și în timp real din 
partea studenților, va facilita accesul la educație prin învățământul la distanță, va permite intrarea pe piețele 
tradiționale a noilor prestatori de servicii educaționale. Astfel, o implementare diligentă și bine gândită a noilor 
tehnologii, precum și informatizarea adecvată vor oferi universității un avantaj competitiv cert.

A patra amenințare (oportunitate) ține de creșterea masivă a mobilității globale atât a potențialilor studenți, 
cât și a cadrelor didactice. Grație liberalizării regimului de vize și intensificării ofertei educaționale de către 
universitățile din UE, mii de absolvenți de licee și studenți aleg universitățile din Occident. De asemenea, 
universitățile străine își intensifică eforturile în a recruta cele mai bune cadre didactice și cercetători. Astfel, 
mobilitatea academică efectuată în cadrul programelor de mobilitate europene desfășurate la UTM, reprezintă 
o oportunitate excelentă atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice în vederea rămânerii în Republica 
Moldova, a perfecționării, schimbului de experiență și extinderii colaborărilor cu colegii din țările europene. 

Ultima provocare se referă la integrarea cu industria (mediul de afaceri). Dintr-un simplu consumator al 
serviciilor educaționale și al produselor și tehnologiilor rezultate din cercetare, industria (mediul de afaceri) 
devine un competitor de temut al universităților. Pentru a supraviețui și a avea o dezvoltare durabilă, 
universitatea trebuie să aprofundeze semnificativ relațiile de colaborare și parteneriat cu industria (mediul 
de afaceri), nu numai prin corelarea programelor de studii, a conținutului și stagiilor de practică cu cerințele 
mediului de afaceri, dar și prin extinderea și diversificarea parteneriatelor de cercetare, un rol semnificativ aici 
avându-l cercetarea interdisciplinară și aplicativă derulată la comanda și în comun cu industria, inovarea și 
transferul tehnologic. Comercializarea rezultatelor cercetării se va transforma dintr-o sursă slabă de finanțare 
complementară într-o sursă consistentă și de bază. De asemenea, industria trebuie să fie un partener și nu un 
concurent în domeniul formării continue, certificării și furnizării de cunoștințe. 

Aceste provocări atestate atât în învățământul superior din străinătate cât și în cel din țara noastră pot 
fi înfruntate doar dacă Universitatea va continua să țină piept amenințărilor, să-și valorifice oportunitățile și 
potențialul propriu, să-și consolideze poziția de universitate de excelență în cercetare și inovare, învățământ 
superior tehnic, educație de calitate.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

MESAJUL RECTORULUI

VIOREL BOSTAN

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI – UNICA INSTITUŢIE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR INGINERESC DIN REPUBLICA MOLDOVA.
Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare a oricărei țări este indispensabil legată de activitatea 

inginerului, care constituie principala forță creativă a unei societăți moderne și competitive. În acest context, 
ingineria este considerată drept unul dintre pilonii pe care se fundamentează creșterea inteligentă, prin dezvoltarea 
cunoștințelor și a inovării, creșterea durabilă, bazată pe o economie competitivă și eficientă în gestionarea 
resurselor, creșterea favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale și 
teritoriale. Un rol esențial în atingerea acestor obiective actuale pentru dezvoltarea Republicii Moldova, îi revine 
Universității Tehnice din Moldova, unica universitate cu profil ingineresc din țară, care pe parcursul a 55 de ani a 
contribuit fundamental la constituirea unei intelectualități tehnice autohtone. Potențialul intelectual tehnic creat la 
UTM reprezintă un fundament sigur pentru viitoarele generații în păstrarea și dezvoltarea culturii tehnice naționale. 

De la fondarea sa în 1964, Universitatea Tehnică a Moldovei a instruit peste 90 de mii de ingineri, arhitecți, 
designeri şi economiști, peste 1200 de doctori și doctori abilitați. Acest potențial intelectual tehnic a făcut posibil 
ca pe parcursul anilor să se dezvolte cele mai importante ramuri ale economiei naționale, printre care: construcția 
de mașini și transporturi, ingineria electrică și energetica, industria alimentară, tehnologiile informaționale și 
comunicațiile, microelectronica și informatica, industria textilelor, industria construcțiilor, urbanistica și arhitectura. 
Potențialul intelectual tehnic creat la UTM reprezintă un fundament sigur pentru viitoarele generații în păstrarea și 
dezvoltarea culturii tehnice naționale.

În prezent învățământul superior din Republica Moldova trece prin transformări fundamentale în ceea ce privește 
rolul său în societate, modul de operare, structură și valoarea economică. Reieșind din analiza forțelor cu impact 
asupra învățământului superior și a tendințelor globale, sunt identificate o serie de provocări/amenințări pentru 
universitățile existente. Amenințări, care în caz că sunt abordate într-un mod corect, consistent și sistemic, pot servi 
în calitate de  forțe motrice pentru schimbarea ce poate asigura o dezvoltare solidă și de lungă durată. 

Prima provocare ține de democratizarea cunoașterii și accesului la cunoaștere. În ultimii 15 ani,  disponibilitatea 
cunoașterii și accesibilitatea ei  atestă o creștere semnificativă, grație dezvoltării fără precedent a tehnologiilor de 
comunicație și a rețelelor informaționale. Astfel,  conținutul a devenit omniprezent, on-line și ușor accesibil, ceea 
ce, la rândul său, a diminuat „monopolul” universităților asupra generării, păstrării și transmiterii cunoașterii. 
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DE SUBIECTE

CURENTE

SENATUL
Senatul este organul suprem de conducere a Universității, își desfășoară 

activitatea în strictă corespundere cu legislația în vigoare a Republicii 
Moldova, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei 
Universitare a UTM, precum și cu propriile hotărâri.

Pe parcursul anului 2020 au avut loc 10 şedinţe ale Senatului și 3 ședințe ale 
Biroului Senatului. Condițiile specifice cauzate de pandemia de COVID-19 au 
periclitat organizarea adunărilor generale ale studenților facultăților UTM pentru 
alegerea senatorilor reprezentanți ai studenților și doctoranzilor. În situația dată, 
luând în considerare că până la expirarea mandatului Senatului de legislatura 
2016-2021 a rămas mai puțin de un an, mandatul studenților/doctoranzilor a fost 
prelungit până la alegerea Senatului de legislatura 2021-2026.

Au fost examinate 22 de subiecte de bază şi 93 de subiecte curente.Universitatea Tehnică a 
Moldovei este o instituţie de 
învăţământ superior de stat, 
parte a sistemului naţional 
de învăţământ superior din 
Republica Moldova, care 
funcționează în baza principiilor 
autonomiei universitare și a 
libertății academice, corelate 
cu principiul responsabilității 
publice.

ACTIVITATEA ORGANELOR 
DE CONDUCERE

22
DE SUBIECTE

DE BAZĂ

37%

15%

26%

14%

1%
7%

SUBIECTE CURENTE

MANAGEMENTUL ACADEMIC 
ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

MANAGEMENTUL 
RESURSELOR

INVESTIGAŢII ȘTIINŢIFICE

CONCURSURI, DECERNĂRI 
ETC.

RELAȚII INTERNAŢIONALE

ALTE SUBDIVIZIUNI

45%

18%

9%
23%

5%

SUBIECTE DE BAZĂ

MANAGEMENTUL ACADEMIC 
ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

MANAGEMENTUL 
RESURSELOR

INVESTIGAŢII ȘTIINŢIFICE

CONCURSURI, DECERNĂRI 
ETC.

RELAȚII INTERNAŢIONALE

ALTE SUBDIVIZIUNI
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BIROUL ŞI COMISIILE SENATULUI

BIROUL SENATULUI UTM:

 ]prof. univ., dr. hab. VIOREL BOSTAN, rector UTM, președinte; 

 ]conf. univ., dr. SERGHEI ANDRONIC, prorector studii, vicepreședinte;

 ]prof. univ., dr. hab. MIRCEA BERNIC, prorector cercetare și doctorat;

 ]prof. univ., dr. hab. LARISA BUGAIAN, prorector probleme financiare și relații internaționale;

 ] lect. univ. DINU ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare;

 ]conf. univ., dr. SPIRIDON RUSU, secretar științific.

COMISIILE PERMANENTE ALE SENATULUI UTM ȘI PREȘEDINȚII ACESTORA: 

 ]Comisia de Concurs – conf. univ., dr. SERGHEI ANDRONIC;

 ]Comisia Educație și asigurarea calității – conf. univ., dr. STELA BALAN;

 ]Comisia Cercetare științifică, creativitate studențească – acad. ION BOSTAN; 

 ]Comisia Buget, finanțe și optimizarea resurselor – prof. univ., dr. hab. LARISA BUGAIAN;

 ]Comisia Internaționalizare, cooperare şi parteneriate – conf. univ., dr. VALENTIN AMARIEI;

 ]Comisia Probleme sociale, activități extracurriculare ale studenților – conf. univ., dr. ION POCAZNOI;

 ]Comisia pentru decernarea premiilor – conf. univ., dr. VASILE GRAMA; 

 ]Comisia  Disciplină, integritate, etică – conf. univ., dr. EFIM OLARU; 

 ]Comisia Control al îndeplinirii hotărârilor Senatului UTM – conf. univ., dr. DAN ZGARDAN.

COMPONENȚA SENATULUI UTM:

 ]Cadre didactice titulare 67 (66,33 %), inclusiv: 10 (9,90 %) doctori habilitați și 48 (47,52 %) doctori în științe.

ORGANIGRAMA / STRUCTURA SENATULUI

Viorel BOSTAN
Președinte

prof.univ., dr. hab. 
rector UTM

Spiridon RUSU
Secretar științific

conf. univ., dr.

Serghei ANDRONIC
Vicepreședinte

conf. univ., dr, 
prorector pentru studii

47%

10%

43%

REPARTIZAREA DUPĂ GRADUL 
ȘTIINȚIFIC

DR. DR.HAB. FĂRĂ GRAD ȘTIINȚIFIC

48%

7%

7%
1%

37%

REPARTIZAREA DUPĂ TITLUL 
ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC

CONF.UNIV. PROF.UNIV LECT.UNIV ACAD FĂRĂ TITLU ȘTIINȚIFIC
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CONSILIUL DE DEZVOLTARE 
STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI

VICEPREȘEDINTE

SECRETAR

IOAN VASILE ABRUDAN 
prof. univ., dr. ing.,  
rector, Universitatea Transilvania din Brașov

VIORELIA MOLDOVAN-BĂTRÂNAC
conf. univ., dr. ,
șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului RM, 
membru desemnat de Ministerul Finanțelor

MEMBRI

MARIA GHEORGHIȚA
prof. univ., dr. 
Universitatea Tehnică a Moldovei

VIOREL BOSTAN
prof. univ., dr. hab.,
rector, Universitatea Tehnică a Moldovei

LARISA BUGAIAN
prof. univ., dr. hab., 
prorector probleme financiare și relații internaționale, 
Universitatea Tehnică a Moldovei

VICTOR CATAN
conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

DOINA NISTOR
desemnată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

ANA CHIRIȚA
desemnată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

VEACESLAV ȘUTCHEVICI
manager, componenta promovarea investițiilor, Proiectul 
Consilierea Guvernului RM în politici economice

CONSILIUL DE 
DEZVOLTARE STRATEGICĂ 
INSTITUȚIONALĂ AL UTM

În perioada ianuarie 2020 – 
ianuarie 2021, CDSI al UTM 
s-a convocat în 8 ședințe, în 
cadrul cărora a examinat 45 de 
subiecte, pe marginea cărora 
a adoptat 42 de decizii și 3 
hotărâri.

8
ȘEDINȚE

45
SUBIECTE

42
DECIZII

3
HOTĂRÂRI

În cadrul ședințelor Senatului UTM au fost examinate 
chestiuni privind asigurarea calității studiilor și cercetarea 
științifică la UTM, inclusiv activitatea școlilor doctorale.

Senatul a acordat o atenție deosebită managementului 
academic și asigurării calității, dar și investigațiilor științifice. 
De asemenea, a fost continuată activitatea de elaborare și 
aprobare a regulamentelor interne ale UTM, în conformitate cu 
rigorile noului cadru legal.

Pe parcursul anului de referință au fost aprobate 31 de 
regulamente, prezentate în Anexe. 

Problemele curente apărute între ședințele Senatului au 
fost examinate de Biroul Senatului. Cele mai importante dintre 
acestea au fost: 

 ■ Cu privire la aprobarea Calendarului universitar;
 ■ Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea 
studiilor superioare de licență (ciclul I), integrate și de master 
(ciclul II) la Universitatea Tehnică a Moldovei pe durata stării 
de urgență cauzată de pandemia Covid-19;

 ■ Cu privire la achizițiile publice pentru reparații;
 ■ Cu privire la unele criterii de desfășurare a concursului 
de admitere 2020 pentru deținătorii diplomelor de studii 
profesionale și despre acordarea burselor de performanță; 

 ■ Cu privire la aprobarea taxei de studii pentru cetățenii din 
România; 

 ■ Cu privire la solicitarea Departamentului Roboți și Sisteme 
de Producție al Facultății de Inginerie industrială și Robotică, 
Universitatea Politehnica București de delegare a conf. univ., 
dr. Cazac Viorica, Departamentul DTP, FTP, pentru ținerea 
unor cursuri la un program de master.

 ]Vârsta medie generală - 47,82 ani;  ]Vârsta medie fără studenți, doctoranzi - 54,64 ani.

Numărul total de senatori – 101, reprezentând 9 facultăți + Colegiul Tehnic, 14 subdiviziuni universitare:

43%

16%

16% 25%

COMPONENȚA SENATULUI

CADRE DIDACTICE 
TITULARE

MEMBRI AI SENATULUI DIN 
OFICIU

DIRECȚII, SERVICII ŞI 
CENTRE

STUDENŢI ŞI DOCTORANZI 65%

35%

REPARTIZAREA PE SEXE A 
MEMBRILOR SENATULUI

BĂRBAȚI

FEMEI

19

11

24

16

22

9

REPARTIZAREA PE GRUPE DE VÂRSTĂ

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70
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Ioan Vasile Abrudan

Președinte C.D.S.I. al UTM
Prof. univ. Dr. ing., Rector al UTB

Maria Gheorghita

Secretar C.D.S.I. al UTM
Dr., Prof. univ.

În legătură cu expirarea mandatului membrilor Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM, au fost aleși noi 
membri ai CDSI din cadrul Universității. De asemenea, Ministerul Educației, Culturii și Științei și Ministerul Finanțelor au aprobat 
candidaturile unor noi reprezentanți în CDSI al UTM. Din noua componență a CDSI, în luna august, a fost ales noul organ de 
conducere al CDSI.

Reieșind din faptul că mandatul rectorului UTM expira la începutul lunii ianuarie 2021 și ținând cont de responsabilitățile sale, 
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională, începând cu luna august, s-a implicat activ în procesul de alegere a rectorului 
UTM. Luând în considerație situația pandemică din țară, CDSI a inițiat și a participat la introducerea modificărilor necesare în 
Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității Tehnice a Moldovei, pentru a-l aduce în concordanță cu situația 
curentă.

La ședințele care au urmat au fost aprobate decizii pe următoarele subiecte:

 ■ Examinarea și aprobarea modificărilor introduse 
în Regulamentul privind modul de alegere a rectorului 
Universității Tehnice a Moldovei.

 ■ Stabilirea datei alegerilor.

 ■ Determinarea numărului secțiilor de votare și a locului de 
amplasare a acestora (adresa, aula).

 ■ Desemnarea persoanei responsabile de oferirea 
informațiilor suplimentare privind procesul de alegere a 
rectorului și de primire a dosarelor candidaților depuse la 
secretariatul Universității.

 ■ Aprobarea textului anunțului privind recrutarea 
candidaților la funcția de rector al UTM.

 ■ Validarea candidaților pentru participarea la concursul de 
alegere a rectorului UTM.

 ■ Informarea membrilor CDSI privind organele de conducere 
ale CEAR.

 ■ Cu privire la formarea listei electorale.

 ■ Aprobarea listei CEAR și transmiterea acestuia spre 
aprobare finală Senatului UTM.  

 ■  Alcătuirea listei membrilor comunității academice cu 
drept de vot în procesul de alegere a rectorului UTM.

 ■ Aprobarea modelului buletinului de vot secret pentru 
alegerea rectorului UTM.

 ■ Aprobarea modelului de Delegare a reprezentantului 
candidatului la funcția de rector al UTM în procesul de votare 
și de numărare a voturilor.

 ■ Demers către rectorul în exercițiu privind confecționarea 
ștampilelor.

 ■ Demers către responsabilul din partea administrației 
Universității de procesul de alegere a rectorului UTM pentru 
prezentarea adresei exacte a fiecărei secții de votare (strada, 
nr. blocului, numărul blocului de studii, nr. aulei) până pe data 
de 30 noiembrie curent.

Printre cele mai importante subiecte examinate în cadrul ședințelor CDSI pe parcursul anului 2020 pot fi menționate următoarele: 

1. Aprobarea bugetului pentru anul 2020.

2. Executarea prealabilă a bugetului pentru anul 2020. 

3. Aprobarea extinderii iHub-ului în blocul de studii nr. 2.

4. Aprobarea Acordului adițional la Contractul de colaborare semnat între UTM și AMIC SA pe 21.10.2008.

5. Aprobarea salariului, a sporului de performanță și a sporului cu caracter specific pentru salarizarea rectorului pe anul 
2020 și anul 2021.

6. Alegerea organelor de conducere a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității Tehnice a Moldovei.

7. Introducerea modificărilor în Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității Tehnice a Moldovei.

8. Aprobarea contractelor de locațiune pentru anul 2020 și a listei contractelor de locațiune pentru anul 2021.

9. Aprobarea raportului de monitorizare a contractelor de AP, a căror valoare este mai mare de 200 mii de lei fără TVA; 
Monitorizarea Contractelor de achiziție pentru anul 2020.

10. Aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe.

 ■ Validarea listei finale a membrilor comunității academice 
cu drept de vot in procesul de alegere a rectorului UTM.

 ■ Informare privind delegarea observatorilor de către 
candidații la funcția de rector în ziua alegerii rectorului.

 ■ Demers privind multiplicarea buletinelor de vot. 

 ■ Aprobarea modelului procesului-verbal de predare a 
listelor electorale, a ștampilelor și a buletinelor de vot de 
către președintele Consiliului de Dezvoltare Strategică 
Instituțională președintelui Comisiei Electorale de Alegere a 
Rectorului.

 ■ Aprobarea modelului procesului-verbal privind rezultatele 
numărării voturilor întocmit de Biroul Electoral al Secțiilor de 
Votare de Alegere a Rectorului UTM.

 ■ Aprobarea modelului procesului-verbal de consemnare a 
rezultatului votării rectorului UTM.

 ■ Aprobarea modelului actului de predare a dosarului 
candidatului care n-a câștigat alegerile, a buletinelor de vot, 
listelor electorale cu semnăturile electorilor, participanților la 
procesul de votare, câte un exemplar al proceselor-verbale ale 
CEAR, precum și ștampilele de vot, către arhiva Universității 
spre arhivare.

În ziua alegerilor, după finalizarea scrutinului, CDSI a 
recepționat și a semnat procesul-verbal privind rezultatele 
numărării voturilor întocmit de Biroul Electoral al Secțiilor de 
Votare de Alegere a Rectorului UTM. De asemenea, a întocmit și 
a semnat procesul-verbal de consemnare a rezultatului votării 
rectorului UTM.

În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul 

de alegere a rectorului Universității Tehnice a Moldovei, a 
doua zi după alegeri, președintele CDSI a depus la Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării procesul-verbal privind 
alegerea rectorului, semnat de către președintele și membrii 
CDSI, precum și dosarul candidatului ales în funcția de rector 
al UTM – prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan.
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MEMBRI PERMANENȚI

BOSTAN VIOREL dr. hab., prof. univ., rector UTM, președinte al Consiliului de Administrație

ANDRONIC SERGHEI dr., conf. univ., prorector studii, vicepreședinte al Consiliului de Administrație

BUGAIAN LARISA dr. hab., prof. univ., prorector probleme financiare și relații internaționale

BERNIC MIRCEA dr. hab., prof. univ., prorector cercetare și doctorat

ȚURCANU DINU prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare

NISTIRIUC PAVEL dr., conf. univ., decan, Facultatea Electronică și Telecomunicații

GROPA VICTOR dr., conf. univ., decan, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

CIORBĂ DUMITRU dr., conf. univ., decan, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

REȘITCA VLADISLAV dr., conf. univ., decan, Facultatea Tehnologia Alimentelor

DÎNTU SERGIU dr., conf. univ., decan, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

BEJAN SERGIU dr., conf. univ., decan, Facultatea Urbanism și Arhitectură

NISTOR-LOPATENCO LIVIA dr., conf. univ., decan, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru

CILOCI RAFAEL dr., conf. univ., decan, Facultatea Inginerie Economică și Business

BULGARU VALENTINA dr., conf. univ., decan, Facultatea Textile și Poligrafie

RUSU SPIRIDON dr., conf. univ., secretar științific al Senatului UTM

TROFIMCIUC DORIN șef Direcție Tehnică

VENGHER DUMITRU director, Colegiul Tehnic

CÎRJA ANA-MARIA studentă, președinte al Senatului Studențesc, Facultatea Textile și Poligrafie

BALAN STELA dr., conf. univ., șef Direcție Management Academic și Asigurarea Calității, 
secretar al Consiliului de Administrație

TOTAL 19 MEMBRI PERMANENȚI

MEMBRI INVITAȚI PERMANENȚI

URSU VIORICA dr., conf. univ., președinte Organizația Sindicală a Angajaților UTM

ALEXEI ANATOL șef Direcție Socială și Activități Studențești

TOTAL 2 MEMBRI INVITAȚI PERMANENȚI

MEMBRII INVITAȚI

CUJBA RODICA dr., conf. univ., șef Direcție Investigații Științifice

SIMINIUC RODICA dr., conf. univ., șef Direcție Doctorat și Postdoctorat

TIMCO CAROLINA dr., conf. univ., șef Serviciul Relații Internaționale

GÎRLEA SVETLANA șef Direcție Finanțe și Evidență Contabilă

POJAR DANIELA șef Direcție Managementul Resurselor

CHETROI VASILE șef Direcție Tehnologia Informației și Comunicații

STRATAN ZINAIDA director BibliotecaTehnico-Științifică

MELNIC RADU director CEGHID

STOIAN VITALIE general de brigadă, șef Catedra Militară

GULCO VEACESLAV director Centrul de Cercetări Tehnico-Științifice și de Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia 
Națională „Etalon”

MUTAF VITALII șef Serviciu Intern de Protecție și Prevenire

COVACI SERGIU responsabil corpuri de studii și cămine studențești

ANDRONACHI CERAZA medic-șef, Centrul Medical al UTM

MARDARI CORINA șef Birou Juridic

TOTAL 14 MEMBRI INVITAȚI

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UTM, 2020CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al UTM asigură, sub 
conducerea rectorului, gestionarea operativă a 

Universității și aplică deciziile strategice ale Senatului 
universitar, guvernând activitatea administrativă, 
educațională, financiar-economică și patrimonială a 
Universității, în scopul realizării misiunii și obiectivelor 
strategice prevăzute în Carta Universității.

Consiliul de Administrație se întrunește bilunar 
în ședințe ordinare în componența membrilor și 
invitaților permanenți. Membrii invitați ai Consiliului 
de Administrație participă la ședințele cu tematica 
corespunzătoare domeniului lor de activitate.

RAPORT PRIVIND ANUL 2020

este instituit conform 
prevederilor Codului Educației 
al Republicii Moldova nr. 152 
din 17.07.2014 (art. 102), Cartei 
Universitare a UTM (art. 92, a 
și art. 99) și funcționează în 
baza Regulamentului cu privire 
la organizarea și funcționarea 
Consiliului de Administrație 
al UTM, aprobat la ședința 
Senatului UTM din 26.04.2016, 
proces-verbal nr. 7.

2020
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În anul 2020 au avut loc 19 ședințe ale Consiliului de Administrație al UTM, în cadrul cărora au fost examinate 62 de subiecte de 
bază, între care:

 ■ Activitatea de management instituțional - 18 subiecte;

 ■ Activitatea de studii - 32 de subiecte:

 ]Aspecte generale - 14 subiecte;

 ]Ciclul I, studii superioare de licență - 12 subiecte;

 ]Ciclul II, studii superioare de master - 5 subiecte;

 ]Ciclul III, studii superioare de doctorat - 1 subiect;

 ■ Formarea contingentului de studenți - 3 subiecte;

 ■ Activitatea economico-financiară - 5 subiecte;

 ■ Probleme sociale ale studenților și colaboratorilor UTM - 4 subiecte.

În contextul subiectelor examinate, Consiliul de Administrație a adoptat hotărâri privind:

 ]îmbunătățirea situației în diverse domenii, la nivel universitar, de facultăți, departamente, catedra Militară, direcții, secții;

 ]elaborarea planurilor operaționale ale subdiviziunilor UTM;

 ]monitorizarea procesului de elaborare a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii superioare de master în vederea 
evaluării externe;

 ]examinarea proiectelor unui șir de acte instituționale privind organizarea procesului de instruire și evaluare finală la UTM în 
condițiile pandemiei COVID-19 și recomandarea pentru aprobare la ședința Senatului UTM;

 ]evidența angajării şi evoluției profesionale a absolvenților anilor 2015-2019 (studii superioare de licență și de master);

 ]examinarea rezultatelor sondajului „Opinii ale absolvenților UTM (studii superioare de licență), ediția 2020”;

 ]evaluarea funcționării SMC la UTM;

 ]evaluările curentă și finală la ciclurile I și II, inclusiv ale studenților străini;

 ]pregătirea cadrelor ştiinţifico-didactice prin doctorat;

 ]acțiunile organizate în vederea orientării profesionale a liceenilor și de formare a contingentului de studenți;

 ]acordarea burselor de performanță pentru studenții UTM;

 ]recomandarea unui șir de regulamente/metodologii instituționale pentru aprobare la Senatul UTM;

 ]consolidarea bazei tehnico-materiale la facultățile și subdiviziunile UTM;

 ]perfecționarea formării continue la UTM;

 ]utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare la programele de studii superioare de licență și master la 
facultățile UTM;

 ]asigurarea didactico-metodică a disciplinelor/modulelor incluse în planul de învățământ la programele de studii superioare de 
licență, ciclul I și de master, ciclul II;

 ]rezultatele activității Comisiilor antiplagiat în anul 2020;

 ]îndeplinirea planului operațional al subdiviziunilor UTM etc.

Secretar Consiliu de Administrație,

conf. univ., dr. Stela Balan

Activitatea de management instituțional - 19 subiecte

I.1. Rezultatele Concursului propunerilor de proiecte de 
cercetare „Program de stat” (2020-2023).

I.2. Cu privire la îndeplinirea planului operațional al UTM 
pentru anul 2019.

I.3. Examinarea şi aprobarea modelului-tip al setului de 
programe analitice pentru studenţii UTM.

I.4. Totalurile activității de editare a lucrărilor didactico-
metodice în anul 2019.

I.5. Aprobarea planului de editare a facultăților UTM pentru 
anul 2020 în baza necesităților reale estimate.

I.6. Cu privire la elaborarea planului operațional al UTM 
pentru anul 2020 (perioada ianuarie-decembrie 2020).

I.7. Examinarea proiectului Metodologiei privind organizarea 
examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, 
integrate și susținerea tezei/proiectului de master în format 
online la UTM și recomandarea pentru aprobare la ședința 
Senatului UTM din luna mai.

I.8. Propuneri privind modificarea formei Borderourilor 
în contextul aprobării Regulamentului privind organizarea 
studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate la UTM care 
se va aplica începând cu a.u. 2020/2021.

I.9. Pregătirea către noul a.u. 2020/2021.

I.10. Aprobarea formei noi a Borderourilor de examinare 
în contextul aprobării Regulamentului privind organizarea 
studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate la UTM care 
se va aplica începând cu a.u. 2020/2021.

I.11. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea Concursului cursurilor digitale la Universitatea 
Tehnică a Moldovei.

I.12. Activități de pregătire către noul an de studii: calculul 
și repartizarea volumului activităților didactice pentru a.u. 
2020/2021 și angajarea cadrelor didactice, elaborarea și 
realizarea orarului de studii, pregătirea spațiilor de studii și a 
resurselor tehnice pentru realizarea procesului de instruire în 
regim mixt.

I.13. Pregătirea blocurilor de studii și căminelor studențești 
către noul a.u. 2020/2021.

I.14. Cu privire la elaborarea Raportului anual de activitate al 
UTM pentru a.u. 2019/2020.

I.15. Reluarea activității de elaborare a noilor planuri de 
învățământ (ediţia '2021) pentru ciclul I, studii superioare de 
licență (învățământ cu frecvență şi cu frecvență redusă).

I.16. Prezentarea obiectivelor subdiviziunilor UTM pe direcții 
de activitate în condiţii pandemice pentru a.u. 2020/2021.

I.17. Situația privind pregătirea Rapoartelor de autoevaluare 
a programelor de master de la FUA: 073 Managementul 
sistemelor de inginerie sanitară şi protecția mediului, 073 
Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri şi 021 
Design interior. Probleme și soluții identificate.

I.18. Rezultatele sondajului „Opinii ale absolvenților UTM 
(studii superioare de licență), ediția 2020”.

I.19. Evidența angajării şi evoluției profesionale a absolvenţilor 
anilor 2015 - 2019 (studii superioare de licență și de master).

Activitatea de studii - 32 de subiecte:

II.1. Aspecte generale - 14 subiecte

II.1.1. Rezultatele sesiunii de iarnă la ciclul I (studii superioare 
de licență) și la ciclul II (studii superioare de master). Rezultatele 
primei sesiuni de reexaminare.

II.1.2. Aprobarea modificării Calendarului universitar pentru 
a. u. 2019/2020, ciclul I, studii superioare de licenţă (învățământ 
cu frecvență și cu frecvență redusă) și ciclul II, studii superioare 
de master.

II.1.3. Rezultatele monitorizării procesului de studii la 
facultățile UTM la ciclul I (studii superioare de licenţă, 
învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă) și ciclul II 
(studii superioare de master) în perioada carantinei cauzate de 
pandemia COVID-19.

II.1.4. Implementarea metodelor de evaluare curentă și finală 
online pentru semestrul de primăvara, a.u. 2019/2020.

II.1.5. Frecvența la activitățile didactice organizate online a 
studenților ciclului I și II. Probleme și soluții identificate.

II.1.6. Planul de acțiuni privind atenuarea gradului de 
frustrare și anxietate a studenților UTM vizând susținerea 
online a evaluărilor finale.

II.1.7. Admiterea studenților la susținerea proiectelor/tezelor 
de licență/master în baza rezultatelor evaluărilor curente, 
rezultatelor verificării la plagiat și completării declarației cu 
privire la acordul de susținere online, precum și dotarea tehnică.

II.1.8. Analiza rezultatelor Examenului de licență/master, 
sesiunea de vară, a.u. 2019/2020.

II.1.9. Realizarea activităților didactice online în perioada 
martie-iunie 2020. Probleme, soluții, sarcini de perspectivă.

II.1.10. Organizarea sesiunii de reexaminare și a activităților 
de semnare a Contractelor de Studii (CS) și a Acordurilor Anuale 
la CS de către studenții UTM.

SUBIECTE DE BAZĂ EXAMINATE PE PARCURSUL 
ANULUI 2020 ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAȚIE AL UTM
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II.1.11. Examinarea proiectului Calendarului universitar 
pentru a.u. 2020/2021.

II.1.12. Desfășurarea activităților didactice în format mixt 
(face to face şi online). Probleme şi propuneri de soluționare.

II.1.13. Analiza complexă a pierderilor de studenți per 
programe de studii (anii de studii cu pierderi majore, desființare 
grupe academice, încetare funcționare programe de studii), cu 
elaborarea planurilor de acțiuni corective imediate în vederea 
remedierii situației constatate (conform HCA din 09.03.2020).

II.1.14. Aspecte privind asigurarea procesului didactic în anul 
de studii 2020-2021 la Colegiul Tehnic al UTM.

II.2. Ciclul I, studii superioare de licență - 12 subiecte

II.2.1. Cu privire la admiterea studenţilor de la ciclul I (studii 
superioare de licenţă) la Proba teoretică a Examenului de 
licenţă.

II.2.2. Rezultatele probei teoretice a Examenului de licenţă la 
programele ciclului I (studii superioare de licenţă) de 240 ECTS 
şi studii integrate.

II.2.3. Organizarea stagiului de practică de documentare 
pentru proiectul/teza de licenţă în a.u. 2019/2020.

II.2.4. Rezultatele susținerii probei teoretice a Examenului de 
licență la FIEB.

II.2.5. Situația la zi privind elaborarea tezelor/proiectelor de 
an (ciclul I și ciclul II), semestrul de primăvara în a.u. 2019/2020.

II.2.6. Situația la zi privind lichidarea restanțelor istorice 
(inclusiv la disciplinele repetate în sem. de toamnă).

II.2.7. Rezultatele lichidării restanțelor istorice (inclusiv la 
disciplinele repetate în semestrul de toamnă).

II.2.8. Rezultatele primei evaluări curente din semestrul 
de primăvară și prognozarea situației privind admiterea 
studenților învățământului cu frecvență la sesiunea de vară.

II.2.9. Rezultatele sesiunii de vară pentru a.u. 2019/2020 (la 
data de 03.07.2020).

II.2.10. Rezultatele primei evaluări periodice din semestrul de 
toamnă a a.u. 2020/2021. Probleme și propuneri de soluționare.

II.2.11. Analiza cauzelor rezultatelor insuficiente la proba 
teoretică a Examenului de licență în cadrul programelor de 
studii Electroenergetică, FEIE și Construcții și inginerie civilă, 
FCGC, cu identificarea și aplicarea măsurilor corective în 
vederea remedierii situației constatate.

II.2.12. Rezultatele predării disciplinelor „Matematică” și 
„Fizică” studenților anului I, studii superioare de licență în 
cadrul cursului preuniversitar.

Ciclul II, studii superioare de master - 5 subiecte

II.3.1. Rezultatele verificării tezelor de master privind gradul 
de plagiat.

II.3.2. Analiza rezultatelor susținerii tezelor de master.

II.3.3. Rezultatele înmatriculării la UTM a studenților străini 
şi înscrierea la programele cu diplomă dublă. Activități de 
adaptare desfășurate cu aceștia.

II.3.4. Rezultatele primei sesiuni de examinare în cadrul 
studiilor superioare de master, ciclul II (FET, FEIE, FCIM, FTA, 
FUA, FCGC).

II.3.5. Rezultatele evaluărilor curente la elaborarea tezelor de 
master și admiterea către susținere.

II.4. Ciclul III, studii superioare de doctorat - 1 subiect

II.4.1. Rezultatele admiterii la studii de doctorat în a.u. 
2019/2020.

Formarea contingentului de studenți - 3 subiecte

III.1. Planificarea activităților de orientare profesională 
pentru perioada ianuarie-mai 2020.

III.2. Cu privire la organizarea Expoziției „Creația deschide 
Universul” și a concursurilor aferente.

III.3. Activități de orientare profesională şi formare a 
contingentului de studenți pentru a.u. 2020/2021.

Activitatea economico-financiară - 5 subiecte

IV.1. Situația la zi privind achitarea taxei de studii.

IV.2. Raport privind angajamentele financiare asumate de 
conducerea facultăților UTM.

IV.3. Asumarea angajamentelor financiare pentru anul 2020 
de către decanii facultăților UTM.

IV.4. Propuneri de ameliorare a situației privind achitarea 
taxei de studii.

IV.5. Achitarea taxelor de studii/cămin/locaţiune.

Probleme sociale ale studenților și colaboratorilor UTM - 
4 subiecte

V.1. Condiții de participare la concursul Burse de Merit pentru 
a.u. 2020/2021 în contextul modificării Calendarului universitar 
pentru a.u. 2019/2020 (care prevede finalizarea stagiilor de 
practică în luna iulie 2020).

V.2. Cu privire la cazarea colaboratorilor în căminele UTM.

V.3. Procesul de cazare în căminele UTM. Situația la zi.

V.4. Situația epidemiologică la UTM în contextul pandemiei 
COVID-19.

În calitate de structură de conducere executivă 
a Universității Tehnice a Moldovei, Consiliul 
de Administrație și-a exercitat atribuțiile pe 
parcursul anului 2020, conform misiunii sale, 
care presupune asigurarea unui cadru de lucru 
bazat pe transparență decizională, climat 
colegial, onestitate, responsabilitate publică, 
relații de colaborare cu Senatul Universității, 
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică 
Instituțională, cu facultăți, departamente, 
organizații studențești, sindicate și alte 
structuri din cadrul Universității.
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Bugetul de venituri şi cheltuieli 
este instrumentul principal 
de conducere, prognozare şi 
analiză a activităţii economico 
– financiare a Universității 
Tehnice a Moldovei.

BUGET ȘI FINANȚE

Universitatea Tehnică a Moldovei (în continuare - UTM) este 
o instituție publică cu autonomie financiară nonprofit, 

care activează în condiţii de autogestiune, conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului RM nr. 983 din 22.12.2012 „Cu privire la 

modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior 

de stat în condiţii de autonomie financiară”, ale Codului 

Educaţiei al Republicii Moldova, aprobat prin Legea Nr. 152 din 

17.07.2014.

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM exercită 

funcţia de fondator al Instituţiei.

Universitatea este persoană juridică, de drept public, dispune 

de bilanţ contabil, are conturi proprii bancare, inclusiv în valută 

străină, are antet şi ştampilă cu Stema de Stat.

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 din sursele de venituri ale UTM. 

UTM este în drept să obţină venituri din alte surse neinterzise 

de lege. 

Veniturile înregistrate din alte surse neinterzise de lege pot fi 

folosite de universitate în conformitate cu Planul de Dezvoltare 

Strategică Instituţională. 

Fiind o instituţie cu autonomie financiară, UTM este în drept 

de a-şi organiza activitatea independent şi a se autogestiona 

financiar, de a-şi exercita activitatea fără niciun fel de ingerinţe 

ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu 

de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi 

orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţămîntului 

superior, postuniversitar şi a sectorului de cercetare, dezvoltare 

şi inovare, stabilite prin lege şi documente de politici.

UTM elaborează anual bugetul de venituri și cheltuieli, 

care este coordonat cu Consiliul pentru Dezvoltare Strategică 

Instituţională, iar ulterior este aprobat de Senat și respectat în 

mod riguros de către întreaga comunitate academică.ă. 

UTM realizează următoarele categorii de venituri: 

ALOCAȚII BUGETARE
 ■ mijloacele alocate de beneficiarul de servicii/fondator 
(în speță Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării) 
pentru serviciile educaţionale acordate de UTM în baza 
contractului semnat cu acesta, în scopul pregătirii cadrelor 
de specialitate conform Planului (Comenzii de Stat) şi 
întreţinerea studenţilor cu statut de orfan şi a celor aflaţi sub 
tutelă/curatelă ;

 ■ mijloacele alocate din contul bugetului de stat pentru 
activităţi de cercetare-inovare, obţinute prin concurs, 
organizat de structura abilitată;

VENITURI COLECTATE 
DIN SERVICII ȘI LUCRĂRI 
PRESTATE CONTRA PLATĂ

 ](Hotărârea Guvernului nr. 872 din 21.12.2015 cu privire la lucrărrile 

și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de 

formare și de utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/

instituțiile subordinate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării):

 ■ venituri colectate din taxele de studii sau instruire aplicate 
studenţilor ciclurilor I şi II, doctoranzilor, precum şi din 
cursurile de formare continuă;

 ■ venituri colectate de la prestarea serviciilor cercetare-
inovare, efectuate la comandă în bază de contract;

 ■ venituri colectate din cercetări ştiinţifice efectuate în baza 
proiectelor de cercetare-dezvoltare internaţionale;

 ■ venituri colectate din servicii de perfectare și eliberare a 
actelor de studii și a duplicatelor acestora;

 ■ donaţii şi sponsorizări;

 ■ venituri provenite de la darea în locațiune/arendă a bunurilor 
proprietate publică aflate în gestiunea UTM;

 ■ venituri realizate din activitatea de producere a 
subdiviziunilor UTM (CITA Etalon, CEADT Zip House, Centrul 
Ingineresc Fablab, CDMP Cantina etc.); 

 ■ alte venituri colectate conform prevederilor legale.

 ]Bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă instrumentul principal de conducere, prognozare şi analiză a activităţii economico – 
financiare a Universității Tehnice a Moldovei.

BUGET ŞI FINANȚE
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CHELTUIELI DIN CONTUL 
COMENZII DE STAT ȘI 
VENITURILOR COLECTATE

În bugetul de venituri şi cheltuieli sunt fundamentate şi 
prevăzute următoarele categorii de cheltuieli:

 ■cheltuielile de personal, justificate prin acte normative în 
domeniu.

 ■contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
achitate de către patroni se planifică şi se transferă 
în mărimile  stabilite prin acte normative pentru anul 
financiar curent;

 ■acoperirea cheltuielilor curente pentru serviciile comunale 
(energia electrică, termică, gaz, apa şi canalizare, 
salubritate – se  stabilesc în funcţie de cantitate, preţul la 
momentul estimării şi de evoluţia preţurilor);

 ■dotarea cu tehnică informaţională, echipament didactic, 
fond de carte etc. (în funcţie de solicitare, evoluţia 
preţurilor);

 ■reparaţia curentă şi capitală a clădirilor (se inventariază 
separat necesarul de lucrări pentru anul următor, pe 
obiecte);

 ■cheltuielile pentru burse şi alte forme de ajutor social, 
conform normelor stabilite prin acte normative;

 ■cheltuielile pentru întreţinerea căminelor studenţeşti;

 ■Acoperirea cheltuielilor pentru servicii în bază de contract 
(Internet, pază, Telecom, deratizare etc.);

 ■Ediţii periodice, cărţi – bugetul de cheltuieli se 
fundamentează de către Biblioteca Tehnico-Științifică, în 
funcţie de solicitările facultăţilor, evoluţia preţurilor, de 
apariţiile editoriale.

 ■Alte cheltuieli necesare (inventar moale şi echipament, 
reparaţia utilajului, cheltuieli de transport, cheltuieli de 
protocol, seminare şi conferinţe, deplasări etc.).

Activitatea financiară a UTM în a. 2020 s-a desfășurat în 
conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat 

de către CDSI și Senatul UTM, în limitele mijloacelor financiare 
transferate de către fondator pentru realizarea Comenzii de 
Stat (instruire) și ale veniturilor proprii, acumulate conform 
legislației în vigoare:

 ■ Mijloacele financiare 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 
Educaţiei, 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 2020 pentru 
cheltuielile de bază a constituit 213308,8 mii lei (184075,5 
mii lei exclusiv bursa și indemnizații orfani). În comparație 
cu anul precedent, suma finanțării a crescut cu 21,8 milioane 
lei. Creșterea se datorează alocării mijloacelor suplimentare 
pentru burse (majorare cu 889,3 mii lei față de anul 2019- 
creșterea cu 5% a cuantumului burselor), comanda de stat 
pentru pregătirea cadrelor de specialitate în învățământul 
profesional-tehnic – Colegiul Tehnic al UTM (creștere cu 
1669,7 mii lei, datorată calculării corecte a costului-standard 
per elev ajustat la coeficientul de program ) și o creștere de 
13921 mii lei a mijloacelor alocate din contul bugetului de 
stat pentru activităţi de cercetare-inovare, obţinute prin 
concurs și pentru finanțarea instituțională a cercetării. 
Totodată,  în comparație cu anul precedent, suma finanțării 
a crescut cu 26,1 milioane lei. 

 ■ Indiferent de faptul că alocațiile pentru comanda de stat 
pentru insturirea la ciclurile I și II reprezintă cota majoră 
a veniturilor, acestea nu au fost majorate în măsură să 
acopere cheltuielile suportate (doar 4428,5 mii lei). Această 
majorare nu este suficientă pentru acoperirea majorărilor 
salariale datorate 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 a școlii doctorale, începând cu 
anul 2019.  Astfel, în anul 2020, fondul mediu lunar destinat 

remunerării muncii a constituit suma de până la 12,93 mln lei. 
Totodată, majorarea alocațiilor de la bugetul de stat cu 13 % 
nu acoperă necesarul pentru majorările salariale, deoarece 
diferența respectivă acoperă în principiu majorarea 
burselor, iar restul reprezintă fonduri pentru cercetare-
inovare. O parte a cheltuilelor destinate remunerării muncii 
sunt acoperite din contul mijloacelor colectate din veniturile 
din taxa de instruire, darea în locațiune a spațiilor neutilizate, 
din serviciile de perfecatre a duplicatelor actelor de studii 
etc.

 ■ 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 46472,1 mii  lei. Soldul bănesc 
la începutul anului a fost în mărime de 7059,2 mii  lei, care 
este tranzitoriu pentru următorul an financiar și se include 
în bugetul de venituri și cheltuieli al anului financiar următor. 
O diminuare esențială se observă la veniturile colectate din 
contul cazării în cămine (4100 mii lei), precum și a veniturilor 
realizate de către CDMP Cantina UTM (3000 mii lei). Acest 
aspect se datorează situației create de pandemia COVID-19.

 ■ Suma cheltuielilor pentru anul 2020 a constituit 278141,3 mii 
lei.  Pentru remunerarea muncii cu contribuțiile la salariu 
a fost cheltuită suma de 180760 mii lei, pentru serviciile 
comunale 19259,3 mii lei, procurarea mijloacelor fixe 
7562,5 mii lei, reparații capitale și curente 12517,4 mii lei. 
Menționăm că cheltuielile privind salarizarea personalului 
implicat în executarea lucrărilor de reparații au fost realizate 
în cuantum de 4466,5 mii lei, cheltuieli care sunt incluse la 
articolul remunerarea muncii. Este important de menționat 
că, din cauza pandemiei de Covid-19, pe parcursul anului 
2020 au fost realizate cheltuieli, care au avut drept scop 
combaterea și prevenirea acesteiea: procurarea produselor 
dezinfectante, echipamentelor individuale de protecție, 
echipamnet medicale etc., în cuantum de aproximativ 500 
mii lei.

EXECUTAREA BUGETULUI, A. 2020

 ■ Bugetul UTM constituie un document foarte important, deoarece el reprezintă o relaţie financiară care face 
legătura dintre utilizarea mijloacelor financiare şi atingerea priorităţilor (obiectivelor) pe parcursul unui an 
calendaristic. Prin urmare, planificarea şi implementarea bugetului trebuie să aibă loc prin efortul comun al 
tuturor membrilor comunităţii academice. Ţinând cont de importanţa acestui document pentru dezvoltarea 
comunităţii în general, dar şi pentru fiecare membru în parte, planificarea şi executarea bugetului trebuie să 
se facă în condiţii de transparenţă maximă. Transparenţa bugetului UTM oferă posibilitate tutror membrilor 
comunității academice de a cunoaşte exact principalele articole de venitri și cheltuieli, care vor fi realizate pe 
parcursul perioadei următoare.
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 ■ Tabelul nr. 1 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru a. 2020, calculată pe baza datelor contabile (mii lei)

Indicatorii

plan 2020, mii lei plan 2020, mii lei
modificat

Executarea 
Bugetului 

2020 - 
preliminar

Comanda 
/ stat

venituri 
proprii total Comanda 

/ stat
venituri 
proprii total

 aprobat  aprobat  aprobat  aprobat  aprobat  aprobat

VENIT TOTAL: 115919.9 69109.2 185029.1 213308.8 65209.2 278518.0 278141.3

Mijloace alocate de beneficiarul de servicii 115919.9 115919.9 213308.8 213308.8 213308.8

Comanda de stat de pregătire a cadrelor de specialitate 
în învățământul superior 86884.3 86884.3 176438.8 176438.8 176438.8

Studii superioare de licență 70960.6 70960.6 149193.1 149193.1 149193.1

Studii superioare de masterat 7825.8 7825.8 17567 17567.0 17567

Studii superioare de doctorat 1438.8 1438.8 2710.8 2710.8 2710.8

Activitatea Colegiilor 6659.1 6659.1 6967.9 6967.9 6967.9

Întreținerea căminelor 7018.9 7018.9 14037.8 14037.8 14037.8

Asigurarea şi susţinerea socială (orfani) 740.7 740.7 698.2 698.2 698.2

Cercetare și dezvoltare 21276 21276 22134 22134 22134

Postdoctorat 300 300.0 300 300.0 300

Granturi și proiecte de cercetare 20976 20976.0 21834 21834.0 21834

Venituri din prestarea cu plată a serviciilor și lucrărilor 55350 55350.0 46840.0 46840.0 46472.1

Taxe de instruire 29780 29780 26800 26800 26604

 taxa de studii (ciclu I, II, doctorat, Colegiul, l/lab) 21880.0 21880.0 20400.0 20400.0 20355.7

 alte taxe de instruire (cursuri, reciclarea cadrelor) 5700.0 5700.0 4400.0 4400.0 4330.7

Catedra militară 2200.0 2200.0 2000.0 2000.0 1917.6

 Cazarea în camine 10520.0 10520.0 6600.0 6600.0 6563.9

Activitatea de producere a subdiviziunilor interioare 10400 10400 9190 9190 9078.2

CITA "Etalon" 4600.0 4600.0 6650.0 6650.0 6672.9

CDMP Cantina 4400.0 4400.0 1550.0 1550.0 1464.8

ZipHouse 450.0 450.0 240.0 240.0 231.6

Altele 950.0 950.0 750.0 750.0 708.9

Locațiunea (cu serviciile comunale ) 4650.0 4650.0 4250.0 4250.0 4226.0

 granturi, sponsorizări, proiecte 6700.0 6700.0 11310.0 11310.0 11301.2

sold la începutul anului 7059.2 7059.2 7059.2 7059.2 7059.2

CHELTUIELI TOTAL : 115919.9 69109.2 185029.1 213308.8 65209.2 278518.0 278141.3

Remunerarea personalului 63885.6 22855.0 86740.6 126727.3 21000.0 147727.3 147560.0

Contribuţii privind asigurările sociale de stat şi prime de 
asigurare medicale obligatorii 14374.1 5142.4 19516.5 28514.0 4725.0 33239.0 33200.0

Servicii comunale 11769.4 7913.5 19682.9 14836.9 4529.1 19366.0 19259.3

Energia electrică 3675.0 3634.6 7309.6 4890.0 1408.0 6298.0 6286.5

Indicatorii

plan 2020, mii lei plan 2020, mii lei
modificat

Executarea 
Bugetului 

2020 - 
preliminar

Comanda 
/ stat

venituri 
proprii total Comanda 

/ stat
venituri 
proprii total

 aprobat  aprobat  aprobat  aprobat  aprobat  aprobat

Gazele 111.0 670.0 781.0 196.0 304.0 500.0 464.1

Energia termică 7091.5 2945.4 10036.9 8519.0 2481.0 11000.0 10941.3

Apa şi canalizarea 826.9 298.5 1125.4 1051.9 186.1 1238.0 1238.4

Salubritatea 65.0 365.0 430.0 180.0 150.0 330.0 329.0

Reparații 100.0 6500.0 6600.0 6117.4 6500.0 12617.4 12517.4

Reparații capitale 4200.0 4200.0 4200.0 4200.0 4200.0

Reparații curente 100.0 2300.0 2400.0 6117.4 2300.0 8417.4 8317.4

Mijloace fixe 1949.5 5000.0 6949.5 1949.5 5618.0 7567.5 7562.5

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 1735.0 1735.0 2325.0 2325.0 2322.1

Ediţii periodice, abonare 300.0 300.0 300.0 300.0 297.0

Servicii de telecomunicaţii şi poşta 500.0 500.0 500.0 500.0 482.0

Servicii INTERNET 260.0 260.0 225.0 225.0 210.7

Servicii formare profesională 500.0 500.0 115.0 115.0 111.3

Întreținerea parcului auto 0.0 790.0 790.0 0.0 591.0 591.0 586.7

Reparații auto, piese de schimb, anvelope, taxa drumuri 290.0 290.0 270.0 270.0 265.9

Combustibil 500.0 500.0 321.0 321.0 320.8

Servicii de transport 250.0 250.0 185.0 185.0 182.4

Materiale de producere 5000.0 5000.0 2820.0 2820.0 2812.0

Deplasări 683.5 2755.5 3439.0 27.7 1705.5 1733.2 1731.0

Alte cheltuieli (materiale didactice, ştiinţifice, 
gospodărie, tehnico-sanitară,  promovarea imaginii 
UTM, susținerea inițiativelor studențești - 615 mii lei

2709.9 4750.2 7460.1 5902.7 263.1 6165.8 5910.5

Asigurarea şi susţinerea socială (orfani) 740.7 740.7 698.2 698.2 698.2

Cofinanţarea 0.0 607.6 607.6 0.0 826.7 826.7 826.7

Cercetarea 607.6 607.6 826.7 826.7 826.7

Proiecte cu investiții în infrastructură 0.0 0.0

Alte proiecte 0.0 0.0

Acreditarea programelor de studii 0.0 250.0 250.0 0.0 0.2 0.2 0.2

Programe ciclul I 150.0 150.0 0.0 0.0

Programe ciclul II 100.0 100.0 0.2 0.2 0.2

Programe de formare continuă 0.0 0.0

bursa 19707.2 19707.2 28535.1 197.0 28732.1 29087.7

Rezerva (povizioane) 4000.0 4000.0 12783.6 12783.6 12783.6
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Cea mai mare parte a veniturilor provine din taxele de instruire aplicate studenților ciclurilor I, II și III, elevi ai Colegiului Tehnic 
și beneficiarii cursurilor de formare profesională – 26604 mii lei

Totodată,  în ultimii ani se atestă o diminuare a veniturilor din taxele de instruire, achitate de studenții de la ciclurile I, II și III. 
Diminuarea de peste 63% față de anul 2013 se datorează scăderii numărului de studenți la studii cu taxă, în 2013 instituțiile de 
învățământ superior au trecut la autonomie financiară. 

Pe parcursul anului 2020 s-a recurs de două ori la modificarea bugetului, inclusiv datorită faptului că MECC a încheiat două 
contracte pentru alocarea mijloacelor financiare pentru Comanda de Stat, după cum urmează: 

 ■ 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 altor forme de ajutor social și întreținerea căminelor.  
Valoarea totală a serviciilor finanţate de la bugetul de stat pentru relizarea Comenzii de Stat pentru prima jumătate a anului 
2020 este de 87244,10 mii lei.

 ■ contractul 2/CS/2 în valoare de 81118,10 mii lei. 

Mijloacele financiare respective nu sunt suficiente  pentru acoperirea cheltuielilor la UTM, astfel a fost solicitate suplimentar 
29514,3 mii lei. La sfârșitul anului 2020, în luna decembrie a fost aprobată doar suma de 15146,5 mii lei. Menționăm că salariul 
calculat pentru luna noiembrie, achitat în decembrie 2020 a fost de 12367,700 mii lei.

 ■ Tabelul 2. Dinamica achitării taxei de instruire

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mln. lei 65,3 62,3 57,3 50,8 53,6 46,5 42,2 35,8 33,5 33,2 24,1 20,9 21,7 26,6

 ■ Ponderea veniturilor la bugetul UTM Indicatori  instruire  camine magistrat  doctorat post-
doctorat

Colegiul 
Tehnic  orfani ştiinţa total

remunerarea muncii 41031.6 1588.2 3558.6 877.7 3393.4 13436.1 63885.6

contributii la salariu 7385.4 285.9 640.2 157.9 610.8 2418.5 11498.7

primele de asigurare obligatorie de 
asistență medicală 1846.8 71.5 160.2 39.6 152.7 604.6 2875.4

total salariu: 50263.8 1945.6 4359.0 1075.2 4156.9 16459.2 78259.7

energia electrica 1720.0 1860.0 95.0 3675.0

gazele 75.0 36.0 111.0

energia termica 4024.2 2642.3 425.0 7091.5

apa si canalizatia 330.0 475.0 21.9 826.9

salubritate 60.0 5.0 65.0

total servicii comunale 6149.2 5073.3 546.9 11769.4

servicii de telecomunicatii  si posta

procurarea mijloacelor fixe 1949.5 1949.5

servicii internet

reparatii curente şi capitală a cladirilor 100.0 100.0

deplasări 23.8 659.7 683.5

alte cheltuieli (materiale didactice, 
ştiinţifice, gospodărie, tehnico-sanitară) 25.1 777.2 1907.6 2709.9

asigurarea şi susţinerea socială 740.7 740.7

bursa 14547.6 3466.8 363.6 251.1 1078.1 19707.2

Total 70960.6 7018.9 7825.8 1438.8 300.0 6659.1 740.7 20976.0 115919.9

 ■ Tabelul nr. 3. Repartizarea pe tipuri de cheltuieli a alocațiilor de Stat în anul 2020.
Finanţarea pe tipuri şi articole din Comanda de Stat - a. 2020, (mii lei) – Contractul initial

 ■ Tabelul nr. 4. Finanţarea pe tipuri şi indicatori din Comanda de Stat - a. 2020,  (mii lei). Modificări

Indicatori  instruire  camine magistrat  doctorat post-
doctorat

Colegiul 
Tehnic  orfani ştiinţa total

remunerarea muncii 96168.6 2349.1 9446.5 1833.5 3393.4 13536.2 126727.3

contributii la salariu 17310.4 422.9 1700.3 330.1 610.8 2436.6 22811.1

primele de asigurare obligatorie de 
asistență medicală 4327.8 105.8 425.1 82.5 152.7 609.0 5702.9

total salariu: 117806.8 2877.8 11571.9 2246.1 4156.9 16581.8 155241.3

energia electrica 2795.0 2000.0 95.0 4890.0

gazele 166.0 30.0 196.0

energia termica 4094.0 4000.0 425.0 8519.0

apa si canalizatia 550.0 480.0 21.9 1051.9

salubritate 75.0 100.0 5.0 180.0

total servicii comunale 7680.0 6610.0 546.9 14836.9

servicii de telecomunicatii  si posta

procurarea mijloacelor fixe 1949.5 1949.5

servicii internet

reparatii curente şi capitală a cladirilor 2067.4 3950.0 100.0 6117.4

deplasări 27.7 27.7

alte cheltuieli (materiale didactice, 
ştiinţifice, gospodărie, tehnico-sanitară) 552.6 600.0 48.9 1426.2 3275.0 5902.7

asigurarea şi susţinerea socială 698.2 698.2

bursa 21086.3 5995.1 464.7 251.1 737.914 28535.1

Total 149193.1 14037.8 17567.0 2710.8 300.0 6967.9 698.2 21834.0 213308.8

exclusiv bursa și orfani 128106.8 14037.8 11571.9 2246.1 48.9 6230.0 21834.0 184075.5
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 ■ Ponderea categoriilor de cheltuieli în bugetul UTM

Ponderea majoră a cheltuililor este deținută de cheltuielile pentru remunerarea muncii. Totodată, pe parcursul ultimilor ani 
se atestă o creștere a salariului mediu pe instituție, datorată atât plăților suplimentare acordate de către UTM, cât și majorărilor 
salariale din anii 2019, precum și a modificărilor a cadrului legal ce ține de salarizare, care au avut loc în 2020. Conform prevederilor 
HG nr. 426 din 26.04.2004 cu privire la salariul mediu, în salariul mediu sunt incluse următoarele categorii de plăți pentru retribuirea 
muncii şi categorii de compensaţii:

 ■ salariul pentru lucrul îndeplinit sau timpul lucrat în 
conformitate cu formele şi sistemele de salarizare;

 ■ sporurile şi suplimentele la salariile lunare, precum şi alte 
plaţi cu caracter compensatoriu, ce ţin nemijlocit de lucru, 
prevăzute de legislaţie şi contractele colective;

 ■ suplimentele de plată pentru cumularea profesiilor 
(funcţiilor), inclusiv pentru îndeplinirea obligaţiunilor 
lucrătorului temporar absent, pentru extinderea zonei 
de deservire sau sporirea volumului de lucru executat pe 
parcursul zilei de muncă (turei) cu  durata stabilită de legislaţie;

 ■ plăţile cu caracter stimulatoriu: premiile stabilite conform 
sistemului de retribuire a muncii în vigoare; premiile anuale, 
recompensele pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an; 
sporurile procentuale lunare şi indemnizaţiile anuale pentru 
vechime în muncă; sporurile la salariu pentru  performanţă, 
înaltă eficienţă în muncă şi executarea unor lucrări de 

importanţă deosebită sau în regim de urgenţă, intensitatea 
muncii etc.;

 ■ suplimentele pentru munca prestată în timp de noapte şi 
pentru munca în schimburi;

 ■ plata pentru munca în zilele de odihnă şi de sărbătoare, 
pentru lucru peste orele de program;

 ■ sumele de indexare a salariului, calculate în conformitate 
cu legislaţia;

 ■ diferenţa dintre salariul mediu primit anterior şi salariul 
nou, diferenţa achitată lucrătorului în cazul transferului, din 
motive de sănătate sau dictat de necesităţile de producţie, 
la un alt lucru mai puţin plătit, pentru perioada prevăzută de 
legislaţia în vigoare;

 ■ alte plăţi cu caracter permanent ce ţin nemijlocit de lucru.

Nu se include: salariul tarifar pe unitate de timp (plata cu ora)!

 ■ Tabelul nr. 5. Salariul mediu în UTM 2015-2020

sal/ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Salariul mediu, lei 5365 5481 5893 6692 9031 10018

 ■ Tabelul nr. 6. Dinamica alocațiilor din Bugetul de stat, 2007-2020

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mln. Lei 53.00 55.40 91.20 105.30 107.40 112.60 121.20 130.30 139.30 146.90 156.90 164.90 191.00 213.30

Curs BNM eur 16.73 16.45 13.55 17.67 16.21 15.65 16.30 18.23 20.81 22.66 21.37 19.52 19.66 21.00

mln. Eur 3.17 3.37 6.73 5.96 6.62 7.19 7.44 7.15 6.69 6.48 7.34 8.45 9.72 10.16

rata inflaţiei, % 13.1 7.3 0.4 8.1 7.8 4.1 5.2 4.7 13.6 2.4 7.3 0.9 7.5 0.4
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Donator Facultate Utilaj Mobilă Reparații Alte bunuri Total

PHOENOX AO CICD BIBLIOTECA 55099 55099
MATRIX ROM SRL BIBLIOTECA 28962 28962

MOLDATSA IS Admn. 123647 123647
NAGOLTRANS SRL Admn. autom. 4000 4000

MIXBOOK SRL FCIM 1275 1275
ROBERT BOSCH SRL FCIM 28275 28275

ANRE RISCANI FEIE 406005 406005
VOLTA SRL FEIE 1074 1074

COMBINATUL DE VINURI CRICOVA SA FTA 3000 3000
UCIMPRSVV-Livada Moldovei FIMIT 4639602 4639602
UCIMPRSVV-Livada Moldovei FTA 18492119 7916853 26408972

PAGINA NOUA SRL Zip House 481 481
Total, lei 2 3661 373 28 275 7 916 853 93 891 31 700 392

Sponsor Subdiviziune Destinație Suma

FUA 118000
ARCAN PROIECT SRL suport financiar 15000

ASTRAL PROIECT SRL suport financiar 5000
CHISINAU PROIECT IMP suport financiar 2000

FLUXPROIECT SRL suport financiar 40000
PLIMER GAZ CONDUCTE SRL suport financiar 30000

VEAR DESIGN SRL suport financiar 20000
OLDARCHITECTURE SRL suport financiar 2000

VIA GRUP PROIECT SRL suport financiar 4000
FCIM 21293

CODWER SRL suport financiar 15000
MIXBOOK SRL suport financiar 6293

CEGHID 105947
COD FACTORY SRL suport financiar 25000

ZONA ECONOMICA LIBER suport financiar 20000
M TESTING SRL suport financiar 60947

Admin 17000
UNICAFE SRL suport financiar 15000
MONSATO SA suport financiar 2000

Total, lei  262 240

Pe parcursul anului 2020 au fost realizate un șir de Achiziții Publice de bunuri, servicii și lucrări, care au drept scop îmbunătățirea 
infrastructurii UTM, crearea spațiilor de învățare moderne, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai în cămine

 ■ Tabelul nr. 7. Donații 2020

 ■ Tabelul nr. 8. Sponsorizări 2020

 ■ Tabelul nr. 9. Sponsorizări, donații per total în 2020

 ■ Tabelul nr. 10. Contracte de achiziții în anul 2020

Pe parcursul anului 2020 au fost atrase fonduri și finanțări suplimentare prin diverse contracte de donație și sponsorizare. 
Anumite subdiviziuni universitare au atras sponsorizări sub formă de mijloace bănești, iar altele au negociat contracte de donație 
a bunurilor, care au drept scop îmbunătățirea bazei tehnico-materiale

Subdiviziune Sponsorizări Donații (bunuri materiale)

mijloace banesti utilaj mobila Investitii, reparatii OMVSD, literatura
FCIM 21293 28275 1275
FEIE 406005 1074

FIMIT 4639602
FTA 18492119 7916853 3000
FUA 118000

BIBLIOTECA 84061
Administratia, CEGHID 122947 127647

ZIP HOUSE 481
Total 262240 23537726 28275 7916853 217538

Tip Valoare estimată 
achiziții, cu TVA

Valoare 
contractată Executat 2020 Restanţă 2021 Note

 Achiziții de bunuri,
Total

31.496.314,62 lei
391.545,00 euro

29.174.209,77 lei
72.091,40 euro

24.813828,18 lei
72.091,40 euro

5.317.703,90 lei

 Contracte de valoare mică 20.611.540,02 lei 20.611.540,02 lei 16.289.739,17 lei a) 164.500,00 lei;
b) 119.363,00 lei

a) Apă potabilă;
b) Publicații periodice.

Achitarea - pe parcursul a. 2021.
 Negociere fără publicare 391.545,00 euro 72.091,40 euro 72.091,40 euro

 Cererea ofertelor de prețuri 582.525,00 lei 521.995,56 lei 521.995,56 lei 403.883,40 lei
Computere portabile și Stații de 

lucru (Programul eTwinning).
Achitarea - pe parcursul a. 2021.

 Licitație Deschisă 10.302.249,60 lei 8.040.674,19 lei 8.002.093,45 lei a) 3.790.055,00 lei;
b) 839.902,50 lei

a) Echipament IT (MHELM);
b) Materiale electrice.

Achitarea - pe parcursul a. 2021.

 Achiziții de servicii, Total 3.124.663,73 lei 2.947.727.98 lei 2.150.248,01 lei 522.834,00 lei
2.400,00 euro

 Contracte de valoare mică 2.656.663,73 lei 2.656.663,73 lei 1.859.183,76 lei

a) 34.561,20 lei;
b) 72.000,00 lei;
c) 57.600,00 lei;

d) 2.400,00 euro

Servicii pază tehnică;
Servicii internet;

Servicii de consultanță;
Servicii de gestionare publicitară.

Achitarea - pe parcursul a. 2021.

 Cererea ofertelor de preţuri 468.000,00 lei 291.064,25 lei 291.064,25 lei 358.672,80 lei
Servicii transport deșeuri  

menajere.
Achitarea - pe parcursul a. 2021.

 Achiziții de lucrări, Total 5.418.021,78 lei 5.418.021,78 lei 4.895.553,38 lei

 Contracte de valoare mică 5.418.021,78 lei 5.418.021,78 lei 4.895.553,38 lei

 Produse petroliere, Total 651.420,00 lei 605.070,00 lei 352.302,65 lei 459.600,00 lei

 Cererea ofertelor de preţuri 651.420,00 lei 605.070,00 lei 352.302,65 lei 459.600,00 lei Produse petroliere.
Achitarea - pe parcursul a. 2021.

BUGETUL ANUAL AL UNIVERSITĂȚII, FORMAT DIN 
TOATE COMPONENTELE SALE, INCLUSIV GRANTURI 
ȘI SPONSORIZĂRII, ÎN ANUL 2020, A CONSTITUIT 
278181,3 MII LEI.
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PLANIFICAREA BUGETULUI 
UTM PENTRU ANUL 2021

La data de 10 iunie 2020 a fost aprobată Metodologia de 
finanțare bugetară a instituțiilor de învățământ superior 

(HG nr.343/2020). Conform acesteia, alocațiile bugetare pentru 
finanțarea bugetară a instituțiilor publice de învățământ 
superior (cu excepția burselor, sumelor destinate pentru 
întreținerea căminelor, indemnizațiilor pentru membrii 
consiliilor de dezvoltare strategică, plata mobilităților 
academice, studiile superioare de doctorat) se divizează după 
cum urmează:

 ■ finanțarea-standard, în bază de cost standard per student 
și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate 
a programelor de studii de la ciclurile de studii superioare 
de licență și master – 75% din alocațiile bugetare pentru 
finanțarea bugetară a instituțiilor publice de învățământ (în 
continuare – alocații bugetare directe); 

 ■ finanțarea compensatorie pentru susținerea performanței 
în instituțiile publice de învățământ superior – 20% din 

alocațiile bugetare pentru finanțarea bugetară a instituțiilor 
publice de învățământ superior (în continuare – alocații 
bugetare indirecte);

 ■ finanțarea complementară pentru modernizarea bazei 
materiale și didactice – 5% din alocațiile bugetare pentru 
finanțarea bugetară a instituțiilor publice de învățământ 
superior.

Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard, atribuită 
fiecărei instituții publice de învățământ superior pentru 
studenții înmatriculați în conformitate cu Comanda de Stat 
pentru studii superioare de licență și master, se transferă 
instituției în baza numărului de studenți echivalenți ai acesteia. 
Numărul de studenți echivalenți ai universității se determină 
prin înmulțirea numărului fizic de studenți finanțați din bugetul 
de stat ai acesteia cu coeficienții de ajustare corespunzători 
formelor de învățământ și programelor de studii pe cicluri de 
studii. Numărul fizic de studenți finanțați din bugetul de stat 
este raportat la 1 octombrie a anului bugetar precedent.

 ■ Tabelul nr. 1. Valorile coeficienților de ajustare în funcție de forma de învățământ.

 ■ Tabelul nr. 2. Valorile coeficienților de ajustare în funcție de ciclul de studii și programa de studii.

Acronim Forma de învățământ Coeficient de ajustare
ZI Studii la frecvență cu limba de instruire română/rusă 1.00

LS Studii la frecvență cu instruire în limbi de circulație internațională (suma ECTS a disciplinelor 
predate în limbile  de circulație internațională va constitui cel puțin 60% din total) 1.50

FR Studii universitare cu frecvență redusă 0.40
ID Învățământ la distanță 0.50

Grup de 
finanțare Programe de studii / Domenii profesionale

Coeficient de ajustare dc,j
Licență, d1,j Master, d2,j

1

"Științe ale educației (cu excepția specialităților Limbi străine, Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, Informatică, 
Muzică, Dans, Arte plastice, Educație Tehnologică, Educație fizică) 
Științe umaniste, Științe sociale și comportamentale,  
Filologie (cu excepția specialităților Limbi străine și Traducere și interpretare),  
Jurnalism și informare (cu excepția specialităților Jurnalism și procese mediatice, Activitatea editorială),  
Științe administrative, Științe economice, Drept, Servicii publice"

 1.00     1.25

2
"Inginerie și activități inginerești, Tehnologii ale informației și comunicațiilor, Tehnologii de fabricare și prelucrare,  
Științe chimice, Științe biologice, Științe ale mediului, Științe fizice, Matematică și statistică,  
Științe ale educației (cu specialitățile Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, Informatică, Educație fizică)"

 1.65     2.06

3

"Arhitectură și construcții (specialitățile din domeniul de formare profesională Construcții și inginerie civilă),  
Arhitectură și construcții (cu specialitățile de formare profesională Arhitectură și dezvoltare teritorială);  
Jurnalism și informare (cu  specialitatea Activitatea editorială),  
Filologie (cu specialitățile Limbi străine, Traducere și interpretare), 
Științe agricole, Silvicultură, Științe ale sportului, 
Științe ale educației (cu specialitățile Limbi străine, Muzică, Dans, Arte plastice, Educație tehnologică)"

 1.75     2.19

4 "Sănătate (cu excepția specialității Stomatologie),  
Medicină veterinară"  2.85     3.56

5
"Arte (cu excepția specialităților Canto academic, Actorie, Regie, Scenografie, Coregrafie, Regie film și TV, Imagine 
film și TV),  
Sănătate (cu specialitatea Stomatologie)"

 4.00     5.00

6 "Arte (cu specialitățile Canto academic, Actorie, Regie, Scenografie, Coregrafie, Regie film și TV, Imagine film și TV),  
Jurnalism și informare (cu specialitatea Jurnalism și procese mediatice)"  6.00     7.50

În data de 28 ianuarie MECC a prezentat suma alocațiilor bugetare pentru anul 2021 în cuantum de 188044,1 mii lei, defalcate 
după cum urmează:

 ■ finanțarea-standard – 122 235,0 mii lei (pentru un număr de 9438,825 de studenți echivalenți, determinat prin înmulțirea 
numărului fizic de studenți finanțați din bugetul de stat ai UTM cu coeficienții de ajustare corespunzători formelor de învățământ 
și programelor de studii pe cicluri de studii. Reieșind din suma alocată și numărul studenților echivalenți determinăm că costul 
standard per student pentru anul 2021 este de 12950 lei. Repartizara studenților pe programe, forme de învățământ și cicluri de 
studii este reflectataă în Tabelul nr.3.

 ■ Tabelul nr. 3. Numărul studenților echivalenți UTM (situația la 1 ocombrie 2020).

facultatea programe de studii ciclul I programe de studii ciclul II
coeficient grup 

de finanțare 
ciclul I

coeficient grup 
de finanțare 

ciclul II

studenți 
echivalenți 

ciclul I

studenți 
echivalenți 

ciclul II

total studenți 
echivalenți
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Ă 

ȘI
 

TE
LE
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U
N

IC
AȚ

II 

0714.1 Tehnologii şi sisteme de 
telecomunicaţii

071 Inginerie şi activităţi 
inginereşti 1.65 2.06 153.45 283.8

0714.2 Reţele şi software de telecomunicaţii 1.65 89.1

0714.4 Electronică aplicată 1.65

0714.8 Securitatea sistemelor electronice și 
de telecomunicații 1.65 41.25

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri( 
în telecomunicații) 1.65
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0713.1 Electroenergetică 071 Inginerie şi activităţi 
inginereşti 1.65 2.06 231 185.625 940.665

0713.2 Termoenergetică 1.65 13.2

0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice 1.65 64.35

0710.2 Inginerie şi managementul calității 1.65 6.6

0710.2 Inginerie şi managementul calității 1.65 2.64

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri( 
în energetică) 1.65 437.25
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0612.1 Calculatoare şi rețele 061 Tehnologii ale informaţiei 
şi comunicaţiilor 1.65 2.06 364.65 571.3125 3669.0225

0612.1 Calculatoare şi rețele-FR 071 Inginerie şi activităţi 
inginereşti 1.65 2.06 13.2 111.375

0612.2 Managementul informaţiei 1.65 125.4

0613.1 Tehnologia informaţiei 1.65 757.35

0613.1 Tehnologia informaţiei -LS 1.65 136.125

0613.1 Tehnologia informaţiei 1.65 20.46

0613.2 Securitate informaţională 1.65 150.15

0613.3 Ingineria software- LS 1.65 594

0613.5 Informatică aplicată 1.65 201.3

0714.5 Microelectronică şi nanotehnologii 1.65 160.05

0714.6 Automatică şi informatică 1.65 183.15

0714.7 Robotică şi mecatronică 1.65 79.2

0714.9 Inginerie biomedicală 1.65 201.3

FA
CU

LT
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 T
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N

O
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GI
A 

AL
IM

EN
TE

LO
R 0711.4 Biotehnologii 072 Tehnologii de fabricare şi 

prelucrare 1.65 2.06 651.9

0721.1 Tehnologia şi managementul 
alimentaţiei publice 1.65 237.6

0721.2 Tehnologia produselor alimentare 1.65 99

0721.2 Tehnologia produselor alimentare 1.65 226.05

0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor 
obţinute prin fermentare 1.65 74.25

1010.1 Servicii publice 1 15

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri( 
în industria alimentară) 1.65
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facultatea programe de studii ciclul I programe de studii ciclul II
coeficient grup 

de finanțare 
ciclul I

coeficient grup 
de finanțare 

ciclul II

studenți 
echivalenți 

ciclul I

studenți 
echivalenți 

ciclul II

total studenți 
echivalenți

FA
CU
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EA
 IN

GI
N

ER
IE

 M
EC

AN
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Ă,
IN

DU
ST

RI
AL

Ă 
ȘI

 T
RA

N
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O
RT

U
RI

0715.1 Tehnologia construcţiilor de maşini 071 Inginerie şi activităţi 
inginereşti 1.65 2.06 64.35 284.625 855.275

0715.2 Maşini şi sisteme de producţie 1.65 11.55

0715.3 Inginerie mecanică 1.65 62.7

0715.4 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme 
de climatizare 1.65 39.6

0715.7 Design industrial 1.65 125.4

0716.1 Ingineria transportului auto 1.65 259.05

1041.1 Servicii de transport şi expediţie 1 8

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri( 
în construcţia de maţini) 1.65

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri( 
în transporturi) 1.65

FA
CU

LT
AT

EA
 U

RB
AN

IS
M

 
ȘI

 A
RH

IT
EC

TU
RĂ

0212.2 Design interior 021 Arte (grupul 5) 4 5 476 70 1192.75

0213.3 Sculptură 073 Arhitectură și construcții 
(grupul 4) 1.75 2.19 0

0722.2 Ingineria materialelor şi articolelor de 
construcție

071 Inginerie şi activităţi 
inginereşti 1.75 41.25

0731.1 Arhitectură 0731.1 Arhitectură 1.75 2.19 371 0

0731.4 Planificare urbană și regională 1.75 63

0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri 1.75 54.25

0732.3 Alimentări cu apă, canalizări 1.75

0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze 
și climatizare pentru clădiri 1.75 117.25

FA
CU

LT
AT

EA
 C

AD
AS

TR
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E 
ȘI

 C
O

N
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CȚ

II

0421.1 Drept 042 Drept 1 1.25 36 36.25 1008.625

0731.2 Inginerie geodezică și cadastru 073 Arhitectură și construcții 
(grupul 4) 1.75 2.19 92.75 485.625

0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului 071 Inginerie şi activităţi 
inginereşti 1.75 77 99

0732.1 Construcții industriale și civile 1.75 145.25

0732.5 Inginerie antiincendii şi protecţie 
civilă 1.65 36.75

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri( 
în comstrucţii) 1.654

FA
CU

LT
AT

EA
 IN

GI
N
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N

O
M
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Ă 

ȘI
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S

0411.1 Contabilitate 041 Ştiinţe economice 1 1.25 28 92.5 180.5

0413.1 Business și administrare 1 31

0414.1 Marketing și logistică 1 29

FA
CU

LT
AT

EA
 T

EH
N

O
LO

GI
I 

PO
LI

GR
AF

IC
E

0722.3 Design şi tehnologii poligrafice 071 Inginerie şi activităţi 
inginereşti 1.65 2.06 148.5 8.25 656.2875

0723.1 Tehnologia şi designul confecțiilor 
textile

072 Tehnologii de fabricare şi 
prelucrare 1.65 2.06 69.3 352.6875

0723.3 Design vestimentar industrial 1.65 77.55

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri( 
în textile) 1.65

TOTAL 9438.825

 ■ finanțarea compensatorie – 17299,0 mii lei ( determinată ținând cont de ponderea indicatorilor de performanță);

 ■ întreținerea căminelor –13903,8 mii lei – sumele desinate pentru întreținerea căminelor se bazează pe cheltuieli istorice și nu 
au suferit majorări în ultimii ani;

 ■ studiile superioare de doctorat- 2284,5 mii lei - finanțarea bugetară la Doctorat se bazează pe sumele istorice repartizate 
pentru universitate din anii precedenți.  Majorarea finanțării a fost influențată, în primul rând, de majorarea bursei, după caz, și 
numărul bursierilor. La capitolul ”Salarii cu contribuții” au fost preconizate majorări conform HG 1234/2018, dar s-a ținut cont 
doar de salariul personalului științifico-didactic. Necesarul pentru directorii școlilor doctorale n-au fost prevăzute în proiectul 
ministerului, la fel ca și sumele necesare pentru lucrări științifice, deplasări etc.

Direcția de activitate/
ponderea Denumirea Indicatorului Ponderea 

Predare-învățare - 0,4
 
 

I1. Raportul numărului de studenți de la ciclul master și numărul de studenți de la ciclul de licență. 0,3

I2. Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare care au dreptul de conducător de doctorat și 
numărul total de cadre didactice titulare. 0,1

Cercetarea științifică 
universitară/ Creația 

artistică – 0,3

I3. Calitatea resursei umane. 0,2

I4. Fondurile pentru cercetare științifică / performanță artistică / performanță sportivă. 0,1

Dimensiunea de
internaționalizare – 0,2

 

I5. Mobilități outgoing (RM-alte țări) 0,07

I6. Mobilități incoming (alte țări-RM) 0,03

I7. Fonduri atrase din proiecte internaționale (cu excepția celor de cercetare) 0,1

Orientarea socială – 0,1 I8. Locuri în cămine studențești. 0,1

PONDEREA TOTALĂ

 ■ Tabelul nr. 4. Indicatorii pentru finanțarea performanței și ponderea acestora pentru anul 2021.

 ■ Tabelul nr. 5 Cuantificarea indicatorilor de performanță ai UTM pentru anul 2021.

 ■ Tabelul nr. 6. Dinamica alocațiilor bugetare, ciclul III, Doctorat.

Indicator I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Ponderea 0,39 0,26 0,46 67,33 84,66 46,33 17.00 0,52

CATEGORIA DE CHELTUIELI 2018 2019 2020 2021

Remunerarea muncii 1283,4 2610,7 1833,5 1738,2

Contributii la salariu 352,1 587,5 412,6 412,3

Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice 592,2 134

Bursa 528,8 564,3 464,7 615

TOTAL 2756,5 3762,5 2710,8 2899,5
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 ■ burse – 32321,8 mii lei

 ■ Tabelul nr. 8. Ştiinţa, 2021

Indicatori Program de stat Proiecte Concurs / 
TT+COV/

Consolidarea 
instituţională Total

remunerarea muncii 9739,4 77,2 3938,7 13755,3

contribuții la salariu 2337,2 18,5 945,3 3301

total salariu: 12076,6 95,7 4884 17056,3

total servicii comunale    0

procurarea mijloacelor fixe   649 649

reparații curente şi capitale ale clădirilor    0

deplasări 346,5   346,5

alte cheltuieli (materiale didactice, ştiinţifice, 
gospodărie, tehnico-sanitare) 1715,1 702,7 33 2450,8

Total 14138,2 798,3 5566 20502,5

Pentru co-finanțarea activităților de cercetare au fost planificate următoarele mijloace financiare:

 ■ Tabelul nr. 9. Co-finanțarea cercetării

Indicatori Program de stat consolidarea instituţională Total

remunerarea muncii

contribuții la salariu

primele de asigurare obligatorie de asistență medicală

total salariu:

total servicii comunale

procurarea mijloacelor fixe  2053,20 2053,20

Reparații curente şi capitale ale clădirilor   0,00

deplasări 237,50  237,50

alte cheltuieli (materiale didactice, ştiinţifice, gospodărie, tehnico-sanitare) 136,90 138,00 274,90

Total 374,40 2191,20 2565,60

Cheltuielile de la bugetul de stat pentru subprogramul "Învățământ superior"  pe anul 2021  (Buget aprobat) Total

00204 ÎNTREȚINEREA CĂMINELOR 281811 AD 13 903.8

00205  STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ

Comanda de Stat 281811AE Finantare standard 122 235.0

Finanțare compensatorie 17 299.0

Burse aut.281211AE 23 637.3

Burse str.281212AE 160.3

Burse sociale 281221AE 1 516.7

Total burse 25 314.3

Total Finanțare standard +Finanțare compensatorie (00205) 164 848.3

00207 STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

Burse aut 281211AF 6 331.7

Burse str. 281212AF 60.8

Burse, total 6 392.5

Total 00206 6 392.5

00207 STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

Comanda de Stat 281811AG 2 284.5

Burse aut. 281211AG 615.0

Burse, total 615.0

TOTAL 00207 2 899.5

Comanda de Stat + MECC 155 722.3

Burse 32 321.8

TOTAL 2021 188 044.1

 ■ Tabelul nr. 7. Finațarea standard și compensatorie pentru a. 2021.

În anul 2021 finanțarea cercetării are loc pe două filiere: pentru programele de stat, câștigate prin concurs, conform priorităţilor 
strategice, sunt aprobate mijloace în volum de – 14138,2 mii lei și pentru consolidarea instituțională, care are drept scop menţinerea 
şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare, în funcţie de necesităţile identificate ca urmare a rezultatelor Concursului Naţional de 
proiecte de cercetare – 5566 mii lei.

Suplimentar pentru anul 2021 se planifică realizarea următoarelor categorii de venituri: 

COMANDA DE STAT:
 ■ servicii de instruire în cadrul Colegiului Tehnic al UTM, reieșind din costul-standard per elev, ajustat la domeniul de formare 
profesională. Pentru anul 2021 Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării alocă suma de 7425,5 mii lei și 134,0 mii lei pentru 
întreținerea căminelor. Menționăm că elevii Colegiului Tehnic sunt cazați în căminul nr. 8 al UTM. 

 ■ mijloacele alocate din contul bugetului de stat pentru activităţi de cercetare-inovare obţinute prin concurs, organizat de 
structura abilitată (ANCD) din domeniul cercetării şi inovării, care corespund priorităţilor strategice stabilite în Programul 
Naţional (aprobat prin HG nr.381 din 01.08.2019) pentru următoarele tipuri:

 ]programe de stat – 14138,2 mii lei;
 ]proiecte de inovare şi transfer tehnologic – 798,3 mii lei;
 ]programe de postdoctorat - 840,0 mii lei.

 ■ mijloacele financiare destinate Finanţării instituţionale, stabilite în Programul Naţional pentru anii 2020-2023, se distribuie de 
organul central (MECC), pentru menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii din domeniul cercetării şi inovării în baza unei cereri de 
finanţare. Pentru anul 2021 estimăm suma de 5566 mii lei.

Finanţarea  proiectelor de cercetare şi inovare se efectuează în baza unui Contract de finanţare încheiat între „Autoritatea 
finanţatoare” şi “Beneficiar”. La contract se anexează în mod obligatoriu Devizul de cheltuieli, care specifică repartizarea sumei 
pe articole, conform clasificaţiei bugetare, iar calculele sunt argumentate prin estimări (descifrări) pentru tot volumul finanţării. 

VENITURI COLECTATE DIN SERVICII ȘI LUCRĂRII PRESTATE CONTRA PLATĂ
(Hotărârea Guvernului nr. 872 din 21.12.2015 cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și de utilizare a veniturilor 
colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării):

 ■ venituri colectate din taxele de studii sau instruire aplicate 
elevilor, studenţilor ciclurilor I şi II, doctoranzilor Reprezintă 
cea mai mare sursă de venituri pentru UTM, iar pentru anul 
2021 sunt planificate venituri în sumă de 20400 mii lei. Această 
cifră depinde de numărul studenților înmatriculați la studii cu 
taxă;

 ■ alte taxe de instruire(cursuri, formare continuă, catedra 
militară);

 ■ venituri de la cazarea în camine – 6600 mii lei;

 ■ venituri colectate de la prestarea serviciilor cercetare-
inovare, efectuate la comandă în bază de contract;

 ■ venituri colectate din cercetări ştiinţifice efectuate în baza 
proiectelor de cercetare-dezvoltare internaţionale;

 ■ venituri colectate din servicii de perfectare și eliberare a 
actelor de studii și a duplicatelor acestora;

 ■ donaţii şi sponsorizări;

 ■ venituri provenite de la darea în locațiune/arendă a 
bunurilor de proprietate publică aflate în gestiunea UTM – 
3800 mii lei (inclusiv serviciile comunale); 

 ■ venituri colectate din activitatea de producție a 
subdiviziunilor UTM, după cum urmează: CDMP – Cantina UTM, 
CEADT ZipHouse, Centrul Ingineresc FabLab, CITA Etalon;

 ■ alte venituri colectate conform prevederilor legale. În 
acest sens pentru anul 2021 sunt palnificate 32450 mii lei din 
contul proiectelor transfrontaliere. Aceste mijloace bănești 
sunt utilizate conform Bugetului proiectelor respective. 
Pentru aceste proiecte UTM co-finanțează cu suma de 3611 
mii lei.
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În total la capitolul venituri sunt planificate 319879,7 mii 
lei inclusiv soldul bănesc la începutul anului. Menționăm 
că această sumă este una provizorie, care poate să varieze 
în funcție de fluctuația studenților și a alocațiilor pentru 
finanțarea complementară, alocată pentru modernizarea bazei 
materiale și didactice și reprezintă 5% din alocațiile bugetare 
pentru finanțarea bugetară a instituțiilor publice de învățământ 
superior. Finanțarea complementară include cheltuieli pentru 
îmbunătățirea condițiilor de cazare în cămine, modernizarea 
bazei materiale și didactice, dotarea cu calculatoare/softuri/
utilaje, precum și acoperirea unor cheltuieli specifice 
universităților regionale. Aceasta se va realiza în baza unui 
regulament aprobat prin ordinul ministrului Educației, Culturii 
și Cercetării.

În bugetul de venituri şi cheltuieli sunt fundamentate şi 
prevăzute următoarele categorii de cheltuieli:

 ■ CHELTUIELI DE PERSONAL, justificate prin următoarele 
acte normative şi legislative (cu modificările şi completările 
ulterioare), și anume: 

 ] Codul Muncii nr.154-XV din 28 martie 2003; 

 ] Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 cu privire la 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

 ] Hotărârea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu 
privire la cuantumul sporului de compensare pentru 
munca prestată în condiţii nefavorabile”; 

 ] Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Privind 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar” nr. 1231 din 12.12.2018”; 

 ] Hotărârea Guvernului nr.1234 din 12 decembrie 2018  
„Privind condiţiile de salarizare a personalului din 
instituţiile de învăţămînt care funcționează în condiții 
de autogestiune economic-financiară”; 

 ] Regulamente interne privind salarizarea personalului 
în UTM;

 ] Contractul colectiv de muncă.

 ■ CONTRIBUŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 
OBLIGATORII ŞI PRIMELE DE ASIGURARE OBLIGATORIE 
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ACHITATE DE CĂTRE PATRONI 
se planifică şi se transferă în mărimile  stabilite prin acte 
normative pentru anul financiar curent (24 %).

 ■ acoperirea cheltuielilor curente pentru serviciile comunale 
(energia electrică, termică, gaz, apa şi canalizarea, 
salubritatea – se  stabilesc în funcţie de cantitate, preţul la 
momentul estimării şi de evoluţia preţurilor);

 ■ dotarea cu tehnică informaţională, echipament didactic, 
fond bibliotecar, etc. (în funcţie de solicitare, evoluţia 
preţurilor);

 ■ reparaţia curentă şi capitală a clădirilor (se inventariază 
separat necesarul de lucrări pentru anul următor pe obiecte);

 ■ CHELTUIELILE PENTRU BURSE ŞI ALTE FORME DE AJUTOR 
SOCIAL, conform normelor stabilite prin acte normative: 

 ]Hotărârea  Guvernului nr.1009 din 01.09.2006 “Cu privire 
la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale 
pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, 
elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, 
secundar professional şi persoanele  care studiază în 
învăţămîntul postuniversitar”; 

 ]Hotărârea  Guvernului nr. 870 din 28.07.2004 “Despre 
aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru 
elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din 
şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt 
mediu de specialitate şi superior universitar, şcolile de tip 
internat şi casele de copii”

 ■ CHELTUIELILE PENTRU ÎNTREŢINEREA CĂMINELOR 
STUDENŢEŞTI. 

 ■ Acoperirea cheltuielilor pentru servicii în bază de contract 
(Internet, pază, telecom, deratizarea, etc.)

 ■ Ediţii periodice, cărţi – bugetul de cheltuieli se 
fundamentează de către Biblioteca Tehnico-Științifică, în 
funcţie de solicitările facultăţilor, evoluţia preţurilor, de 
apariţiile editoriale.

 ■ Alte cheltuieli necesare (inventar moale şi echipament, 
reparaţia utilajului, cheltuieli de transport, cheltuieli de 
protocol, seminare şi conferinţe, deplasări, etc.).

În total pentru anul 2021 sunt preconizate cheltuieli 
în cuantum de 319879,7mii lei repartizate pe categoriile 
de cheltuieli enunțate mai sus. Ponderea cea mai mare o 
dețin cheltuielile ocazionate de retribuirea muncii (inclusiv 
contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurări 
medicale achitate de patron), care reprezintă cota de 58 % din 
cheltuieli 185572,4mii lei. 

La fel, pentru anul 2021 au fost planificați 520,0 mii lei 
pentru procurarea materialelor sanitare pentru prevenirea 
contaminării cu infecția COVID-19, alte 11190,0 mii lei fiind 
alocați reparațiilor curente și capitale. 

În total, pentru cofinanţare este prevăzută suma de 
6851,7mii lei formată din servicii comunale, telefonie, internet, 
utilaj şi alte cheltuieli, dintre care 3611,3 mii lei reprezintă 
co-finanțarea proiectelor transfrontaliere. Co-finanțarea 
din partea UTM este o condiție obligatorie a contractelor de 
granturi de cercetare sau altor proiecte, finanțate din surse 
externe.

Acest buget reprezintă o sinteză a estimărilor de venituri şi 
cheltuieli, a soldului de la finalul anului 2020 în cuantum de 
12783,6 mii lei. Acest sold este tranzitoriu de la an la an. Atât 
veniturile, cât și cheltuielile pot suferi anumite schimbări, 
ocazionate de modificarea alocațiilor din contul Comenzii de 
Stat, ale taxelor de instruire etc. La fel, bugetul include formarea 
unor provizioane în cuantum de 2498,7 mii lei.

 ■ Tabelul nr. 10. Buget total. ianuarie - iunie, a. 2021 (mii lei).

indicatorii
plan 2021

mii lei - proiect
buget aprobat

venituri proprii 
aprobat

total 
aprobat

VENIT TOTAL: 216 946.10 102 933.60 319 879.70

Mijloace alocate de beneficiarul de servicii 216 946.10 216 946.10

Comanda de stat de pregătire a cadrelor de specialitate în învățământul superior 181 565.80 181 565.80

Studii superioare de licență 153 494.50 153 494.50

Studii superioare de masterat 17 746.30 17 746.30

Studii superioare de doctorat 2 899.50 2 899.50

Activitatea Colegiilor 7 425.50 7 425.50

Întreținerea căminelor 14 037.80 14 037.80

Asigurarea şi susţinerea socială (orfani) 0.00

Cercetare și dezvoltare 21 342.50 21 342.50

Postdoctorat 840.00 840.00

Granturi și proiecte de cercetare 20 502.50 20 502.50

Venituri din prestarea cu plată a serviciilor și lucrărilor 46 390.00 46 390.00

Taxe de instruire 26 800.00 26 800.00

 taxa de studii (ciclu I, II, doctorat, Colegiul, l/lab) 20 400.00 20 400.00

 alte taxe de instruire (cursuri, reciclarea cadrelor) 4 400.00 4 400.00

Catedra militară 2 000.00 2 000.00

 Cazarea în camine 6 600.00 6 600.00

Activitatea de producere a subdiviziunilor interioare 9 190.00 9 190.00

CITA "Etalon" 6 650.00 6 650.00

CDMP Cantina 1 550.00 1 550.00

ZipHouse 240.00 240.00

Altele 750.00 750.00

Locațiunea (cu serviciile comunale ) 3 800.00 3 800.00

granturi, sponsorizări, proiecte 11 310.00 11 310.00

Proiecte TRANSFRONTALIERE   1547617.70 Euro 32 450.00 32 450.00

sold la începutul anului 12 783.60 12 783.60

CHELTUIELI TOTAL : 216 946.10 102 933.60 319 879.70

Cheltuieli cu personalul 159 532.40 26 040.00 185 572.40

Remunerarea personalului 128 772.90 21 000.00 149 772.90

Contribuţii privind asigurările sociale de stat 30 759.50 5 040.00 35 799.50

Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor, din care: 17 424.60 18 285.00 35 709.60

Servicii energetice și comunale 15 114.00 4 530.00 19 644.00

Servicii informaționale și de telecomunicații 2.00 720.00 722.00

Servicii de locațiune 0.00

Servicii de transport 200.00 200.00

Servicii de reparații curente 1 850.00 5 740.00 7 590.00

Formare profesională 150.00 150.00

Deplasări de serviciu 346.60 750.00 1 096.60

Servicii de abonare la ediții periodice 230.00 230.00

Servicii editoriale 150.00 150.00

Servicii de pază 50.00 50.00

Servicii de protocol 120.00 120.00
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În cazul dat, bugetul nu include sumele alocate pentru finanțarea complementară în scopul modernizării bazei materiale și 
didactice, care ar putea fi alocată ulterior, în baza unei cereri, cu justificarea si estimarea sumei solicitate. 

Finanțarea complementară poate fi utilizată pentru:

 ]Modernizarea bazei materiale și didactice;

 ]Dotarea cu calculatoare/softuri/utilaje;

 ]Îmbunătățirea calității activității didactice;

 ]Promovarea unor programe noi de studii;

 ]Incluziunea socială și sporirea accesului la învățământul 
superior;

 ]Dezvoltarea programelor de studii și/sau internaționalizarea 

activității de învățământ superior;

 ]Îmbunătătțirea condițiilor de cazare în cămine;

 ]Administrarea imobilelor, a mijloacelor fixe și asigurarea 
condițiilor de dezvoltare a bazei materiale a instituției pentru 
realizarea scopurilor statutare ale instituțiilor de învățământ 
superior;

 ]Reparația curentă și capitală a edificiilor;

 ]Acoperirea unor cheltuieli specifice universităților regionale.

indicatorii
plan 2021

mii lei - proiect
buget aprobat

venituri proprii 
aprobat

total 
aprobat

Servicii poștale 25.00 25.00

Servicii judiciare 0.00

Servicii bancare, % Credit MAIB  (1%+7.5%) 2 520.00 2 520.00

Alte servicii 112.00 3 100.00 3 212.00

Prestații sociale, din care: 0.00 0.00 0.00

Indemnizații la încetarea contractului  de muncă 0.00

Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă 0.00

Alte cheltuieli, din care: 33 975.30 200.00 34 175.30

Burse 32 393.40 200.00 32 593.40

Burse sociale 1 581.90 1 581.90

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 0.00

Consumuri și cheltuieli materiale, inclusiv: 4 633.90 8 674.20 13 308.10

Combustibil, carburanți și lubrifianți 380.00 380.00

Piese de schimb 500.00 500.00

Produse alimentare 500.00 500.00

Medicamente și materiale sanitare 520.00 520.00

Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 2 239.30 1 465.60 3 704.90

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou 395.00 1 100.00 1 495.00

Materiale de construcție 1 439.60 2 400.00 3 839.60

Alte materiale 560.00 1 808.60 2 368.60

Cheltuieli pentru procurarea imobilizărilor corporale, inclusiv: 1 379.90 7 000.00 8 379.90

alte mijloace fixe 1 379.90 7 000.00 8 379.90

Cheltuieli privind reparația capitală a imobilizărilor corporale, inclusiv: 0.00 3 800.00 3 800.00

imobile 3 600.00 3 600.00

alte mijloace fixe 200.00 200.00

Proiecte TRANSFRONTALIERE   1547617.70 Euro 32 450.00 32 450.00

Cofinanţarea (ştiinţa) 374.40 374.40

Cofinanţarea (Proiecte TRANSFRONTALIERE) 171965.30 Euro 3 611.30 3 611.30

Rezerva (povizioane) 2 498.70 2 498.70

RAȚIONALIZAREA CHELTUIELILOR

 ] Raţionalizarea cheltuielilor reprezintă un set de acţiuni organizaţionale şi analitice menite să sprijine instituirea unui sistem 
eficient al cheltuielilor instituționale şi să identifice potenţialele domenii în care se produc cheltuieli ce poartă un caracter 
neprioritar, ineficient sau neefectiv. Anumite măsuri au fost întreprinse deja pe parcursul ultimilor ani.

 ■ Tabelul nr. 1. Achiziționarea materialelor pentru reparații

Denumirea 2015/lei 2016/lei 2017/lei 2018/lei 2019/lei 2020/lei

Materiale de constructie 2 534 261 2 715 944 2 142 114 2 27 0 74,20 2 704 561,51 2 825 345 lei

Materiale tehnico-sanitare 1 123 681 763 549 926 355 1 652 547,50 287 432,50 1 230 800 lei

Materiale electrice 747 064 1 025 360 1 158 140 1 503 807,65 1 026 171,08 442 489 lei

 ■ Tabelul nr. 2. Achiziții de materiale de reparații și volumul lucrărilor realizate

Categorii de cheltuieli 2016 2017 2018 2019 2020

Materiale pentru reparații 4505 4226 5428 4019 4499

Volumul lucrărilor 9778,3 7547,8 11358,2 12682 10270,04

Alocarea resurselor financiare în cadrul UTM urmărește: 

 ■ corelarea cheltuielilor cu prioritățile stabilite în Planul de 
Dezvoltare Strategică al UTM. 

 ■ alocarea resurselor pentru categorii de cheltuieli prioritare 
(salarizare, plata serviciilor comunale, mentenanță și 
reparația curentă a spațiilor de studii etc.), care sunt mai 
efective și au un impact mai mare în atingerea obiectivelor 
Planului operational anual; 

 ■ obținerea unui raport înalt de “valoare pentru bani” 
prin direcționarea resurselor pentru priorități majore, 
precum: termoizolarea și anveloparea termică a imobilelor 
UTM, reparația capitală a acoperișurilor imobilelor UTM, 
instalarea corpurilor de iluminat LED, procurarea și 
instalarea contoarelor SMART, utilizarea materialelor pentru 
reparații de calitate superioară (implicit la un preț mai mare), 
scoaterea din uz a mijloacelor de transport învechite, cu un 
consum sporit de combustibil și cu un impact major asupra 
mediului ambient etc.;

 ■ corelarea finanțării externe oferite prin intermediul 
diverselor granturi și proiecte, în cazul contribuției UTM la 
co-finanțarea proiectelor, cum ar fi: reparații și renovări 
(proiectul „Livada Moldovei”), procurarea echipamentelor 
de laborator (AUF) etc.

O analiză a principalelor categorii de cheltuieli (materiale 
pentru renovarea spațiilor, consumul de combustibil etc.) 
indică faptul că echipa managerială a UTM prioritizează și 
evaluează impactul acestora, încercând să respecte principiile 
enunțate mai sus. 

Anul 2020 a fost marcat de efectele negative ale pandemiei 
COVID-19. În această perioadă, accesul în imobilele UTM a fost 
restricționat pe motivul implementării măsurilor de profilaxie 
pentru prevenirea contaminării salariaților cu virusul SARS-
COv-2. Situația dată a permis realizarea în volum deplin a 
lucrărilor planificate (în măsura în care au funcționat agenții 
economici - furnizori de materiale de construcții).
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 ■ Graficul nr. 1. Analiza cheltuielilor pentru materiale de reparații în raport cu lucrările executate.

 ■ Tabelul nr. 3. Achiziții de combustibil.

Denumirea u/m 2015 2016 2017 2018 2019
benzină a95 litri 20797 16551 11608 11273,95 13458,66 14343,68

 lei 345385 245108 205842 191663,88 237545,35 219.038,13
benzină a92 litri 10951 12009 3286 1412,3 1055 0

 lei 180089 175322 50527 24226,26 19122,93 0
motorină litri 21528 30038 16692 15026,06 18850,12 13661,21

 lei 325569 379623 231139 227665,74 301224,92 178.094,22
gaz lichefiat litri 887 1272 984 850,96 711,61 1324,25

 lei 8113 10781 9611 8107,29 7017,9 11390,02
TOTAL(lei)  859156 810834 497119 451663,17 557893,2 408.522,37

Achizițiile  de combustibil pentru anul 2020  s-au diminuat față de anii precedenți datorită efectelor restricționării circulației și 
limitarea numărului de deplasări de serviciu, pentru care erau utilizate mijloace de transport auto ale UTM.

 ■ Tabelul nr. 4. Informaţie cu privire la contractele de 
locaţiune/arendă* / UTM, a. 2020.

 ■ Tabelul nr. 5. Venituri din servicii de perfectare a duplicatelor și extraselor actelor de studii (UTM, 2015-2020),  
inclusiv restabilirea cheltuielilor pentru diplomele de studii.

Perioada Datorii la 
începutul anului Calculat Achitat inclusiv 

servicii comunale
Datorii la 

sfârșitul anului

2015 1181.3 3825.4 3629.4 1376.6

2016 1376.5 4180.3 4256.7 1300.1

2017 1300.2 4971 5047.2 1224

2018 979,4 4337,5 4503,7 813,2

2019 1717,5 5052,8 4822,47 1937,81

2020 1962 4952 4226 2688

 ■ Graficul nr. 3. Venituri din contractele de locațiune.

La fel, datorită implementării unei proceduri stricte de 
monitorizare a eliberării duplicatelor și extraselor din actele de 
studii eliberate de UTM, s-au majorat considerabil  veniturile 
acumulate din prestarea acestor servicii, începând cu anul 2016. 

Pe parcursul anilor 2017, 2018, 2019 se atestă creșterea nivelului 
veniturilor din prestarea acestor servicii. În anul 2020 se atestă 
o descreștere a acestor categorii de venituri, diminuarea fiind 
cauzată de efectele negative ale pandemiei.

La fel, impactul negativ al pandemiei COVID-19 a influențat reducerea veniturilor din locațiune. Un număr impunător de 
locatari a solicitat rezilierea contractului de locațiune, alții – modificarea plăților pentru locațiune în perioada în care a fost 
restricționat accesul în imobilele UTM, iar alți locatari au solicitat eșalonarea plăților.

Anii 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Venituri totale (duplicate și extrase acte de studii) 192,8 277,8 475,4 433,5 429,2 171,7

La ședința Senatului UTM din 30.10.2018 a fost modificat Regulamentul de funcționare a Centrului Medical al UTM, prin 
includerea Catalogului tarifelor pentru serviciile medicale prestate de către Centrul medical, prin stabilirea tarifelor diferențiate 
pentru salariații UTM și alți beneficiari. Acest lucru a permis diversificarea serviciilor prestate de către Centru și o evidență clară 
a veniturilor. Datorită interdicției impuse de Comisia pentru Situații Excepționale, în perioada 17 martie – 15 mai 2020, Centrul 
Medical al UTM nu a activat. La fel, accesul pacienților în incinta Centrului Medical nu a fost permis, dat fiind implementarea 
măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-Cov-2. Astfel, se atestă o diminuare a veniturilor pentru anul 2020.

Una dintre prioritățile Planului de Dezvoltare Strategică 
Instituțională constă în implementarea unor măsuri și proiecte 
menite să sporească eficientizarea utilizării resurselor 
energetice la UTM. Acest fapt va asigura un confort economic 
atât prin economisirea resurselor energetice, cât și economii 
de resurse financiare. Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost 
întreprinse o serie de măsuri, precum: instalarea contoarelor 
electrice de tip SMART, înlocuirea corpurilor de iluminat 
cu incandescență pe corpuri de iluminat LED, instalarea 

contoarelor pentru măsurarea consumului de energie termică 
MULTICAL cu posibiliăți de reglare a temperaturii agentului 
termic etc., și nu în ulimul rând, monitorizarea strictă a 
consumului de resurse. 

În mare parte, scăderea consumului de resurse în anul 2020 
se datorează accesului restricționat în blocurile și căminele 
UTM, urmare a măsurilor de profilaxie a contaminării cu 
virusul SARS-Cov-2.

 ■ Tabelul nr. 6 Venituri din servicii  medicale prestate  de către Centrul Medical al UTM 2016-2020.

Anii 2016 2017 2018 2019 2020

Venituri totale (servicii Centrul Medical), lei 3260 5160 26855 47951 26574

 ■ Graficul nr. 4. Evoluția veniturilor la Centrul medical al UTM, anii 2016-2020.
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 ■ Tabelul nr.7. Consumul de apă rece, 2016-2019.

anul apă rece blocuri de studii  suma,lei apă rece cămine  suma,lei

2016 37625 m3/ tarif 27,552 LEI 1036644 147755 m3/  9,19 lei 1357868,45

2017 37040 m3/tarif 29,352 LEI 1067711,28 126310 m3/ 10.69 lei 1267095

2018 37083 m3/tarif 29352 LEI 1088460,216 115410 m3/ 10,69 lei 1233733

2019 31706 m3/tarif 29,352 lei 930634,512 105559 m3/ 10,69 lei 1128426

2020 25498 m3/tarif  29,352 lei 641544,764 68451 m3/ 10,69 lei 731741,2

3260 5160

26855

47951

26574

2016 2017 2018 2019 2020

VENITURI TOTALE
(servicii Centrul Medical al UTM), lei
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*Începând cu  1 septembrie 2019,  minus 4 bani/kw

 ■ Tabelul nr.8. Consumul de energie electrică, 2016-2020.

anul
         energie electrică

suma/lei tarif blocuri 
+20% tarif camine media

2016 10594025 2,3 1,92 2,11

2017 10505005 2,3 1,92 2,11

2018 10159816 2,15 1,79 1,97

2019 8248747 2,27 1,89 2,10

2020 6914749 2,12 1,77 1,95

 ■ Tabelul nr.11. Consumul de energie termică, 2016-2020.

anul
energie termică blocuri de studii

Gcal tarif   suma/lei

2016 6482.544 1281.6 7934070.61

2017 6015.914 1346.4 7795393.21

2018

2019 6379.749 1346.4 8589694.05

2020 5192.388 1346.4 6991031.2

2016
VENITURI TOTAL, MII LEI: 

245 423,3
CHELTUIELI TOTAL, MII LEI: 

230 108,1

VENITURI TOTAL, MII LEI: 

242 408,7
CHELTUIELI TOTAL, MII LEI: 

227 385,0

VENITURI TOTAL, MII LEI: 

267 093,5
CHELTUIELI TOTAL, MII LEI: 

257 034,3

VENITURI TOTAL, MII LEI: 

278 141,3
CHELTUIELI TOTAL, MII LEI: 

265 357,7

VENITURI TOTAL, MII LEI: 

232 155,1
CHELTUIELI TOTAL, MII LEI: 

214 232,2

2017

2018 2019

2020

 ■ Graficul nr. 6. Evoluția consumului de energie electrică, 
blocuri de studii.
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 ■ Graficul nr. 7. Evoluția consumului de energie termică, 
blocuri de studii.
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 ■ Graficul nr. 5. Evoluția consumului de apă rece, 
blocuri de studii.
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 ■ Graficul nr. 6. Evoluția consumului de apă rece, 
cămine.
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Calitatea pregătirii specialiștilor 
necesită o bună planificare și 
proiectare a procesului de studii. 
Conceperea, perfecționarea 
planurilor de studii, adaptarea 
conținutului acestora la noile 
cerințe față de specialiști sunt 
sarcini de bază ale UTM.

РRОСЕSUL EDUCAȚIONAL ADMITEREA 2020

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 şi 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.

Activitățile de organizare a procesului de admitere au fost 
desfășurate în trei etape.

PREADMITEREA
La recomandarea şi sub egida Centrului Universitar de 

Informare și Ghidare în Carieră, pentru atragerea candidaților 
la studii, au fost organizate următoarele activități:

 ■ Au fost elaborate şi multiplicate o serie de materiale 
publicitare privind atractivitatea studiilor la Universitatea 
Tehnică a Moldovei, inclusiv distribuirea informației 
respective în mass-media, la audiovizual, pe rețelele de 
socializare etc.;

 ■ Au fost organizate vizite la UTM ale elevilor din licee şi 
colegii/centre de excelență cu scopul familiarizării acestora 
cu programele de studii ale Universității Tehnice a Moldovei, 
condițiile de studii, diverse aspecte ale activităților 
tineretului studios, săli de studii etc.;

 ■ În unele orașe au fost organizate mini-expoziții (până la 
anunțarea interdicțiilor impuse de pandemie);

 ■ Au fost lansate cursuri gratuite pentru pregătirea către 
examenele de BAC la matematică, informatică, fizică. La 
cursurile respective au participat peste 800 de elevi (pentru 
comparație: în 2019 – circa 350,  în 2018 – 160); 

 ■ Au fost organizate cursuri pregătitoare gratuite la Desenul 
artistic pentru susținerea probei de aptitudini;

 ■ Odată cu sistarea lecțiilor tradiționale, cursurile de pregătire 
pentru BAC au continuat în format online, având un impact 
de circa 1015367;

 ■ În premieră, „Zilele Ușilor Deschise” organizate la fiecare 
facultate din cadrul UTM s-au desfășurat în format online. Au 
participat peste 427 de persoane;

 ■ Pentru prima dată, în format online, a fost organizată și 
conferința cu participarea reprezentanților Direcției de 
învățământ UTA Găgăuzia, liceelor din regiune şi UTM (au 
participat elevi din 21 de licee);

 ■ Pe parcursul anului 2020 au fost organizate consultări atât 
pentru candidații în studenți, cât și pentru părinții acestora 
privind procedura de înmatriculare la UTM (prin telefon, 
contact direct, Internet sau mijloace mass-media);

 ■ A fost organizată plasarea spoturilor publicitare pentru 
promovarea programelor de studii din cadrul UTM în 
mass-media și pe diverse rețele de socializare (circa 40 de 
spoturi – în 2020, comparativ cu 15 – în 2019);

 ■ În scopul unei mai bune orientări a publicului, în Campusul 
universitar Râșcani au fost proiectate și instalate indicatoare, 
iar pe pagina web a UTM au fost publicate harta campusului 
și planul amplasării comisiilor tehnice ale facultăților, cu 
indicarea mijloacelor de transport public care circulă spre 
campus din diferite puncte, dar și a numerelor de telefon, la 
care pot adresa întrebări referitoare la admitere;
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Inițial, fiecare candidat își crea un cont, completând rubricile: Nume, Prenume, E-mail, iar prin poșta electronică primea link-ul 
de intrare în Cabinetul personal virtual. După ce își da acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, se autentifica 
și completa toate câmpurile solicitate, având posibilitatea să revină ulterior cu diverse modificări, ajustări, pe care le considera 
necesare, până la acceptarea dosarului de către Comisia de Admitere a UTM.

 ■ În colaborare cu CEGHID (Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră) și Direcția Tehnologia Informației şi Comunicaţii, 
a fost elaborată aplicația pentru depunerea actelor în format online pentru Admiterea 2020, care include patru pași distincți de 
completare a datelor personale, substituind în totalitate procesarea manuală a actelor depuse la concursul de admitere.

După crearea contului, abiturientul accesa imaginea "Utilizator existent", unde avea posibilitatea de a introduce poșta electronică 
personală și parola setată la înregistrare, pentru a putea accesa "Cabinetul personal".

În "Cabinetul personal", pe prima filă, candidatul trebuia să completeze informația cu caracter personal: Numele, Prenumele, 
Naționalitatea, IDNP, Locul de naștere, Domiciliul etc.
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După completarea acestei file, candidatul urma să încarce în prebază copiile scanate ale actelor solicitate, tastând butonul 
„Choose Files” și selectând documentul din mapa salvată pe PC-ul personal, în formatul indicat cu caractere roșii,  după care urma 
să tasteze butonul „Încarcă copia buletinului de identitate”.

Ulterior, putea să treacă la pasul următor – „Categorii speciale”, dacă întrunea una din condițiile respective. Candidatul selecta 
opțiunea pe care o întrunea, indicând datele actului confirmativ al categoriei date și încărca copia  actului respectiv (în același mod 
ca și actul de identitate).

Ulterior, candidatul înregistra datele privind studiile efectuate anterior, completând formularul cu indicarea datelor din diploma 
de studii. La final, după completarea acestor date, încărca copia actului/diplomei de studii (conform modalității descrise la 
încărcarea Buletinului de identitate).

Următorul pas prevedea selectarea specialităților în ordinea descrescătoare a preferințelor.
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După care selecta limba de instruire și limba străină solicitată pentru studiu.

Cu ajutorul butonului „drag & drop” candidatul avea posibilitatea să modifice ordinea preferințelor privind specialitățile alese. 
Acest lucru era realizat atât în momentul completării formularului, cât și după ce salva datele, având posibilitatea să acceseze 
„Cabinetul personal” pentru a opera modificările în lista specialităților, după dorință.

Pentru a putea fi înregistrat, iar datele introduse în formular să fie prelucrate de către Comisia de admitere, candidatul trebuia 
să achite taxa de înregistrare, tastând butonul „Achită online”.

Dacă procesul de achitare a taxei de înregistrare era reușit, pe poșta personală indicată la înregistrare candidatul primea un 
e-mail cu următorul conținut: „Taxa de înregistrare a fost efectuată cu succes”.

 ■ Pe parcursul campaniei de pregătire și desfășurare a procesului de admitere, în permanență, au fost plasate și distribuite 
anunțuri privind graficul de lucru al Comisiei de admitere;
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 ■ Sub egida CEGHID, a fost inaugurată activitatea Call Centrului, unde candidații au putut adresa diverse întrebări cu referire 
la admitere: specialități, facultăți, condiții de studii, mobilități academice, stagii de practică etc. Totodată, candidații puteau 
interveni cu mesaje pe platformele Facebook și Instagram și aplicațiile Wiber, WhatsApp și Telegram;

 ■ A fost organizată procedura de programare a depunerii actelor în original (în scopul reducerii timpului de așteptare în rând la 
Comisia de Admitere și prevenirii infectării cu virusul SARS-Cov-2).

DIGITIZAREA
Ciclul de prelucrare a datelor unui candidat în studenți a fost 

divizat în două părți:

PREADMITEREA, REALIZATĂ DE CĂTRE ECHIPA CEGHID

 ■ a fost creată și realizată prebaza online, în care candidații 
la studii se înregistrau și încărcau actele necesare pentru a 
evita prezența fizică în Comisia de admitere în condiții de 
pandemie;

 ■ prelucrarea de către Comisiile tehnice de la facultăți a 
datelor candidaților la studii cu două opțiuni:

 ]dacă candidatul la studii a încărcat și îndeplinit corect toate 
cerințele, era extras în baza de admitere și înregistrat în 
concurs;

 ]dacă nu erau îndeplinite toate cerințele, candidatul era 
contactat de către reprezentanții comisiei tehnice prin 
telefon sau e-mail pentru a suplini carențele din anchetă.

ADMITEREA ȘI ACTIVITATEA COMISIILOR TEHNICE CU BAZA 
DE DATE

Cele trei etape de asigurare a accesului candidaților la 
informații și înregistrare a fost realizată în timp real de către 
membrii Comisiei de Admitere în colaborare cu Direcția 
Tehnologia Informației și Comunicații. 

La fel, au fost instalate echipamente necesare pentru buna 
funcționare a rândului electronic,  reţeaua de calculatoare 
pentru Comisia de Admitere.

APLICAȚIA DE DEPUNERE A ACTELOR ÎN FORMAT ONLINE 
(prebaza) a fost creată și oferită candidaților la studii cu scopul 
de a reduce timpul procesării documentelor de înscriere la 
concursul de Admitere 2020, fiind lansată pe 07.07.2020 și a 
funcționat pe toată perioada activității Comisiei de Admitere, 
sesiunea de bază. Validarea datelor introduse de candidați a 
fost permisă doar după ce acesta accepta, prin bifare, politica 
de securitate a datelor cu caracter personal. Astfel,

4615 DE CANDIDAȚI S-AU ÎNREGISTRAT ÎN PREBAZĂ,

2337 DE CANDIDAȚI AU FOST EXTRAȘI DIN PREBAZĂ ÎN BAZA 
DE DATE A COMISIEI DE ADMITERE,

1646 DE CANDIDAȚI AU FOST ÎNREGISTRAȚI ÎN BAZA DE DATE 
A COMISIEI DE ADMITERE.

Datorită condițiilor impuse de Comisia Națională de Sănătate 
Publică, timpul mediu de prelucrare a datelor unui candidat în 
studenți a durat în medie 10 min.

RÂNDUL ELECTRONIC a fost modernizat pentru gestionarea 
rândurilor și reducerea cozilor la depunerea actelor în Comisia 
de admitere. Inițial, candidații primesc la terminal un tichet, în 
conformitate cu facultatea aleasă, pe care este indicat numărul 

său de ordine. În fața blocului a fost instalat un ecran pe care 
se afișa informația privind numerele de ordine ale candidaților 
deserviți la moment, conform abrevierilor facultăților. 

SISTEMUL INFORMAȚIONAL ADMITEREA – în urma cercetării 
făcute în domeniul admiterii candidaților la studii în instituțiile 
de învățământ superior, precum și pe baza sistemelor deja 
existente, au fost revăzute următoarele funcționalități:

 ]Acces doar prin autentificarea utilizatorului (cu parola de 
acces sau prin citirea codului de bare EAN 13/ prin NFC/prin 
RFID);

 ]Sistemul conține 4 nivele de acces (аdministrаtоr, secretarul 
Comisiei de admitere, secretarul- adjunct, membrul 
Comisiei de admitere). 

 ]Gestiоnаreа rapidă a datelor candidaților;

 ]Gestionarea rapidă a modificării ordinii preferințelor 
solicitate de către candidați;

 ]Reducerea riscului de eroare la introducerea datelor prin 
verificări la nivel de câmp;

 ]Atenționarea operatorului în cazul necorespunderii datelor;

 ]Transparență în calcularea mediei generale de concurs atât 
pentru operator, cât și pentru candidatul în studenți;

 ]Generarea documentației pentru admitere (fișa personală, 
recipise, acord etc); claritate în prezentarea acestora;

 ]Generarea procesului-verbal și a ordinului de înmatriculare 
în mod automatizat;

 ]Posibilitatea de modificare a planului de admitere la orice 
etapă;

 ]Posibilitatea efectuării setărilor necesare în cadrul 
sistemului informațional;

 ]Posibilitatea generării rapoartelor statistice din cadrul 
sistemului la orice etapă;

 ]Posibilitatea transferului informației referitoare la 
candidații în studenți admiși în sistemul de management 
universitar;

 ]Confirmarea automată de către sistem prin SMS și/sau 
email, privind depunerea actelor;

 ]Prezentarea în timp real a statisticii de depunere a cererilor;

 ]Implementarea modulului Track and Trace.
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În funcție de IDNP-ul introdus, sistemul permitea sau nu înregistrarea ulterioară a candidatului prin verificarea acestuia în baza 
de date a candidaților la studii. Dacă acesta deja există în baza de date, sistemul va anunța printr-un mesaj de culoare roșie despre 
existența înregistrării IDNP-ului respectiv.

Dacă IDNP-ul introdus era unic în baza de date, atunci se afișa fișa personală a candidatului în studenți, în care erau introduse 
datele personale și de admitere ale acestuia: 

 ■ date personale din buletinul de identitate;

 ■ date de contact: domiciliul, numărul de telefon, e-mailul;

 ■ date studii: informații despre studiile anterioare;

 ■ date despre statutul candidatului: indică una din 
categoriile speciale;

 ■ date adiționale: contactele părinților, notițele speciale ale 
operatorului;

 ■ date admitere: ordinea şi tipul de înmatriculare solicitat.

Sistemul de admitere permitea afișarea statisticii în timpul primirii actelor. Colectarea și sumarea datelor de la comisiile de 
admitere se efectua în mod automat, prin verificarea online a cererilor înregistrate și afișarea acestora pe panoul statistic. Aplicația 
web permitea monitorizarea etapelor de control și evidență a dosarului candidaților la studii depus la Comisia de admitere:

 ■ dinamica depunerii actelor;
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Denumirea domeniului general de studii
Finanţare de la bugetul de stat

2020 2019 2018

Arte 10 10 17

Științe economice 0 0 6

Drept 0 0 3

Tehnologii ale informației și comunicațiilor 408 315 238

Inginerie și activități inginerești 592 592 647

Tehnologii de fabricare și prelucrare 157 147 177

Arhitectură și construcții 180 165 165

Servicii publice 10 10 0

Servicii de transport 0 15 15

Total 1357 1254 1268

PLANUL DE ADMITERE 2018-2020, CICLUL I – LICENŢĂ

ADMITEREA
UTM asigură procesul de instruire la ciclul I - Licență 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 – la ciclul I şi 42 de programe 
– la ciclul II.

La concursul de admitere 2020, pentru studii universitare 
de licență, candidații au avut posibilitatea să opteze pentru 
1357 de locuri cu finanțare bugetară, repartizate pe domenii 
generale de studiu. Înmatricularea pe bază de contract, cu 
achitarea taxei de studii la specialități/programe de studii, s-a 
efectuat în baza metodologiei proprii, în limita capacității de 
școlarizare stabilită prin acreditare.

În cadrul Admiterii-2020, în total la ciclul I – studii superioare 
de licență au fost înmatriculați 2487 de studenți, inclusiv:

 ■ cu finanțare de la bugetul de stat – 1357 de studenți, dintre 
care 20 de studenți la învățământul cu frecvență redusă;

 ■ în bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ 
la zi – 409 studenți;

 ■ în bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ 
cu frecventă redusă – 721 studenți;

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

590 de studenți – cu finanțare de la bugetul de stat

68 de studenți – în bază de contract,cu achitarea taxei de 
studii. 

Se constată că în anul 2020 toate locurile cu finanțare de la 
bugetul de stat, atât la ciclul I – studii superioare de licență, 
cât şi la ciclul II – studii superioare de master au fost acoperite 

conform locurilor alocate. Locurile cu finanțare în bază de 
contract cu achitarea taxei de studii pentru Admiterea 2020 nu 
au fost limitate.

Pentru buna organizare și desfășurare a sesiunii de admitere 
2020 au fost antrenate:

80 DE CADRE DIDACTICE, PERSONAL AUXILIAR ȘI STUDENȚI 

 ■ 5 (7 în 2019) persoane – secretariatul Comisiei de admitere; 

 ■ 41 (46 în 2019) persoane – comisiile tehnice; 

 ■ 13 (15 în 2019) persoane – comisii de examinare și contestări; 

 ■ 21 (53 în 2019) – studenți voluntari.

ȘI UNELE DIRECȚII, CENTRE, SERVICII 

 ■ Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră;

 ■ Direcția Tehnologia Informației și Comunicații;

 ■ Serviciul Relații cu Publicul și Promovarea Imaginii;

 ■ Serviciul Relații Internaționale;

 ■ Direcția Managementul Resurselor;

 ■ Direcția Management Academic și Asigurarea Calității; 

 ■ Direcția Finanțe și Evidență Contabilă.

Planul de admitere la studii superioare de licență și studii 
superioare de master în instituțiile de învățământ superior a 
fost anunțat pe data de 24.07.2020, până la lansarea procedurii 
de depunere a actelor la UTM. Ca și în anul 2019, pentru 
Universitatea Tehnică a Moldovei nu au fost alocate locuri cu 
finanțare de la bugetul de stat la domeniile generale de studii: 
Științe economice și Drept. În comparație cu anul 2019, nu 
au fost alocate locuri cu finanțare de la bugetul de stat nici la 
domeniul general de studii Servicii de transport.

 ■ proces-verbal;

 ■ ordin de admitere
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ADMITEREA ÎN CIFRE
În figurile de mai jos sunt prezentate date statistice privind rezultatele Admiterii -2020.

2926

2911

2737

2571

2201

2141

1757

1373

1436

1456

1746

931

572

794

802

773

721

650

639

652

603

741

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DINAMICA ADMITERE 2010-2020
FRECVENŢĂ ZI FRECVENŢĂ REDUSĂ

1185 1213

1357

251 269
409

652
577

721

2018 2019 2020

STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI DUPĂ FORMA DE FINANȚARE

BUGET CU TAXĂ, ZI CU TAXĂ, FR

982 936

1115

131
184 202

72 88
40

2018 2019 2020

STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI DUPĂ STUDII  PREUNIVERSITARE, CU 
FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

BAC COLEGIU ŞCOALA MEDIE

487
448

657

416
380

434

0 18 39

2018 2019 2020

STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI DUPĂ STUDII PREUNIVERSITARE, CU 
ACHITAREA TAXEI DE STUDII

BAC COLEGIU ŞCOALA MEDIE

1435

653

1456

603

1746

741

CU FRECVENŢĂ CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI DUPĂ FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

2018 2019 2020



62
Ra

po
rt

 A
nu

al
 2

02
0 

|  
ut

m
@

ut
m

.m
d 

  |
   w

w
w

.u
tm

.m
d

Pagina

63
Pa

gi
na

CAMPANIA DE CONSILIERE ȘI GHIDARE
Promovarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei 

a fost realizată, în anul 2020, într-un mod intens, adaptat în 
primul rând profilului viitorilor studenți (utilizarea rețelelor 
de socializare, utilizarea aplicațiilor VoIP, realizarea mesajelor 
online într-o manieră mai accesibilă). Chiar şi în condițiile 
reducerii constante a numărului absolvenților de liceu, 
obiectivul de menținere, dar și de creștere a numărului de 
candidați înscriși la Admiterea UTM a fost realizat. Comisia 

de admitere a realizat și obiectivul de a propulsa UTM printre 
primele instituții de învățământ superior, care să publice 
rezultatele admiterii atât la etapa intermediară, cât și la cea 
finală, ordinele respective fiind publicate pe pagina web a UTM, 
începând cu ora 00:00. Tot atunci, pe pagina web și pe rețelele 
de socializare a fost dat publicității mesajul de felicitare adresat 
studenților proaspăt înmatriculați la UTM.

1596
1517

1803

418
506

589

74 96 95

2018 2019 2020

STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI DUPĂ LIMBA DE INSTRUIRE

ROM RUS ALTE

752

998

13021336

1061
1185

2018 2019 2020

STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI DUPĂ MEDIUL DE TRAI

URBAN RURAL

1453 1449

1758

635 610
729

2018 2019 2020

STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI REPARTIZAȚI PE SEXE

MASCULIN FEMININ
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Pe parcursul perioadei de Admitere-2020 a fost lansat și Chestionarul de evaluare de către candidații în studenți a calității 
activității Comisiei de admitere. Chestionarul cuprindea 11 întrebări la care respondenții urmau să bifeze sau să completeze 
răspunsul. Unele din răspunsuri sunt sistematizate în tabelele de mai jos.

Perioada chestionării: 27.07.2020 – 30.08.2020. Au participat 469 de persoane.

Ani 17 18 19 20 21-25 26-30 31-40 41-50 51

Nr. 7 139 178 73 42 15 8 5 2

Ciclul universitar selectat:

Tip studii Persoane %

Licenţa 418 89.13

Master 51 10.87

Aprecierea organizării procesului de depunere a actelor:

Răspuns Persoane %

Excelent 185 39.45
Foarte bine 194 41.36

Bine 78 16.63
Satisfăcător 10 2.13

Nesatisfăcător 2 0.43

Aprecierea activității membrilor Comisiei de Admitere a UTM:

Răspuns Persoane %

M-au  ajutat în alegerea făcută 320 68.23

M-au convins/motivat să vin anume la UTM 112 23.88

Au fost indiferenți 37 7.89

Ați depus actele şi la alte universități?

Răspuns Persoane %

Da 156 33.26

Nu 313 66.74

4646
ÎNVĂȚĂMÂNT CU 

FRECVENȚĂ

1501
FEMEI

3145
BĂRBAŢI

2213
ÎNVĂȚĂMÂNT 

CU FRECVENȚĂ 
REDUSĂ

103
SERVICII DE 
TRANSPORT

072
TEHNOLOGII DE 
FABRICARE ȘI 
PRELUCRARE

042
DREPT

101
SERVICII 
PUBLICE

071
INGINERIE ȘI 
ACTIVITĂȚI 

INGINEREȘTI

041
ȘTIINȚE 

ECONOMICE

073
ARHITECTURĂ ȘI 

CONSTRUCȚII

061
TEHNOLOGII ALE 
INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICAȚIILOR

021
ARTE
166 / 0

DOMENII 
GENERALE DE 

STUDII

544
FEMEI

1669
BĂRBAŢI

CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ

 ]Universitatea Tehnică a Moldovei asigură procesul de instruire la ciclul I de studii 
universitare de licență, atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și cu frecvență 
redusă. Oferta de studii universitare în anul 2020 a inclus 54 de programe la Ciclul I, 
licență, dintre care 49 programe de 240 ECTS şi 5 programe de 180 ECTS, conform 
domeniilor generale de studii:

 ■ Contingentul de studenți.

Anul de studii
Învăţământ cu frecvenţă Învăţământ cu frecvenţă redusă

Total Buget de stat Studii cu taxă Total Buget de stat Studii cu taxă

I 1538 1185 353 681 20 661

II 1049 940 109 475 25 450

III 937 854 83 379 1 378

IV 751 678 73 354 0 354

V - - - 324 9 315

Total 4275 3657 618 2213 55 2158

Buget de stat/ studii cu taxă

Numărul absolvenților, studii superioare de licență promoția 2020 - 1224 inclusiv: 863 - învățământ cu frecvență, 
         361 - învățământ cu frecvență redusă.

Reieșind din condițiile impuse de situația epidemiologică, 
nu a fost posibilă organizarea tradițională a întâlnirii 
administrației Universității cu studenții anului I.

Comisia de admitere a venit cu propunerea de a organiza 
aceste întâlniri în format online, la fiecare facultate în 
parte, oferind noilor studenți posibilitatea de a discuta 
online cu viitorii colegi de facultate, profesori și de 
a obține răspunsuri „din prima sursă” la întrebările 
apărute.

 În acest sens, pentru realizarea unui dialog între 
administrația facultăților și studenți, a fost elaborat un 
grafic, cu indicarea zilelor și orelor stabilite pentru fiecare 
facultate.

De asemenea, au fost expediate scrisori pentru 
informarea studenților despre acest eveniment. 

Au fost plasate diferite anunțuri privind începerea anului 
de studii, termenele de cazare în cămin, achitarea taxei 
pentru studii și datele de contact ale responsabililor de la  
facultăți.
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 ■ Contingentul de studenţi ciclul I, licență, învățământ cu frecvență.

facultatea anul de 
studii

contingent studenți, nr., ianuarie 2021

total
inclusiv

buget contract
nr % nr %

Electronică și Telecomunicații 

1 71 69 97.18 2 2.82
2 43 40 93.02 3 6.98
3 54 51 94.44 3 5.56
4 71 68 95.77 3 4.23

total 239 228 95.40 11 4.60

Energetică şi Inginerie Electrică

1 77 74 96.10 3 3.90
2 46 40 86.96 6 13.04
3 48 43 89.58 5 10.42
4 48 42 87.50 6 12.50

total 219 199 90.87 20 9.13

Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

1 714 521 72.97 193 27.03
2 502 454 90.44 48 9.56
3 398 370 92.96 28 7.04
4 290 257 88.62 33 11.38

total 1904 1602 84.14 302 15.86

Tehnologia Alimentelor

1 119 119 100 0 0.00
2 102 98 96.08 4 3.92
3 125 121 96.80 4 3.20
4 88 85 96.59 3 3.41

total 434 423 97.47 11 2.53

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

1 165 160 96.97 5 3.03
2 117 106 90.60 11 9.40
3 89 86 96.63 3 3.37
4 87 77 88.51 10 11.49

total 458 429 93.67 29 6.33

Urbanism şi Arhitectură

1 118 76 64.41 42 35.59
2 54 40 74.07 14 25.93
3 73 62 84.93 11 15.07
4 67 61 91.04 6 8.96

total 312 239 76.60 73 23.40

Construcţii, Geodezie şi Cadastru

1 107 85 79.44 22 20.56
2 91 81 89.01 10 10.99
3 77 63 81.82 14 18.18
4 64 52 81.25 12 18.75

total 339 281 82.89 58 17.11

Inginerie Economică şi Business
1 95 13 13.68 82 86.32
2 54 48 88.89 6 11.11
3 34 23 67.65 11 32.35

total 183 84 45.90 99 54.10

Textile şi Poligrafie

1 72 68 94.44 4 5.56
2 40 33 82.50 7 17.50
3 39 35 89.74 4 10.26
4 36 36 100.00 0 0.00

total 187 172 91.98 15 8.02

UTM

1 1538 1185 77.05 353 22.95
2 1049 940 89.61 109 10.39
3 937 854 91.14 83 8.86
4 751 678 90.28 73 9.72

total 4275 3657 85.54 618 14.46

facultatea anul de studii

contingent studenți, nr., ianuarie 2021

total buget contract

ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII 

1 39 0 39

2 30 0 30

3 43 0 43

4 30 0 30

5 33 0 33

TOTAL 175 0 175

ENERGETICĂ ŞI INGINERIE ELECTRICĂ

1 65 0 65

2 33 0 33

3 28 0 28

4 26 0 26

5 43 4 39

TOTAL 195 4 191

CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ

1 137 20 117

2 88 25 63

3 57 1 56

4 44 0 44

5 49 5 44

TOTAL 375 51 324

TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

1 50 0 50

2 51 0 51

3 43 0 43

4 40 0 40

5 59 0 59

TOTAL 243 0 243

INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI

1 92 0 92

2 77 0 77

3 62 0 62

4 74 0 74

5 64 0 64

TOTAL 369 0 369

URBANISM ŞI ARHITECTURĂ

1 89 0 89

2 55 0 55

3 45 0 45

4 43 0 43

5 36 0 36

TOTAL 268 0 268

CONSTRUCŢII, GEODEZIE ŞI  CADASTRU

1 95 0 95

2 74 0 74

3 42 0 42

4 36 0 36

5 40 0 40

TOTAL 287 0 287

INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS

1 96 0 96

2 41 0 41

3 42 0 42

4 33 0 33

TOTAL 212 0 212

 ■ Contingentul de studenţi ciclul I, licență, învățământ cu frecvență redusă.
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CONTINGENTUL DE STUDENŢI, STUDII SUPERIOARE INTEGRATE, învăţământ cu frecvenţă.

facultatea anul de studii

contingent studenți, nr., ianuarie 2021

total buget contract

TEXTILE ŞI POLIGRAFIE

1 18 0 18

2 26 0 26

3 17 0 17

4 28 0 28

5 0 0 0

TOTAL 89 0 89

UTM

1 681 20 661

2 475 25 450

3 379 1 378

4 354 0 354

5 324 9 315

TOTAL 2213 55 2158

STUDII SUPERIOARE INTEGRATE
Studii superioare integrate (licență și master) sunt organizate în cadrul programului de studii 0731.1 Arhitectură, din 

domeniul general de studii 073 Arhitectură și construcții, învățământ cu frecvență cu un contingent de 371 de studenți, 
inclusiv de la bugetul de stat 260 de studenți şi studii cu taxă – 111, iar după criterii de gen repartizarea include 213 femei şi 
158 bărbați, la 1 ianuarie 2021. Numărul absolvenților, studii superioare integrate, promoția 2020 - 49 arhitecți.

facultatea programul anul de 
studii

contingent studenți, nr., ianuarie 2021

total
inclusiv

buget de stat studii cu taxă
nr % nr %

URBANISM ŞI ARHITECTURĂ Arhitectură 1 111 71 63.96 40 36.04
2 71 56 78.87 15 21.13
3 49 39 79.59 10 20.41
4 50 44 88.00 6 12.00
5 37 25 67.57 12 32.43
6 53 25 47.17 28 52.83

total 371 260 70.08 111 29.92

La anul I compensator se desfășoară instruirea conform planului de învățământ recomandat de Ministerul Educației, Culturii şi 
Cercetării şi aprobat de Senatul UTM, având ca scop susținerea obligatorie a Examenului de Bacalaureat.

CONTINGENTUL DE STUDENȚI, ANUL I COMPENSATOR, învățământ cu frecvență:

CONTINGENTUL DE STUDENȚI, ANUL I COMPENSATOR, învățământ cu frecvență redusă:

facultatea

contingentul la 01.01.2021
învățământ cu frecvență învățământ cu frecvență redusă

total
inclusiv

total
inclusiv

femei bărbați femei bărbați
ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII 239 36 203 175 39 136

ENERGETICĂ ŞI INGINERIE ELECTRICĂ 219 14 205 195 8 187

CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ 1904 410 1494 375 62 313

TEHNOLOGIA ALIMENTELOR 434 296 138 243 155 88

INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI 458 60 398 369 15 354

URBANISM ŞI ARHITECTURĂ 683 319 364 268 29 239

CONSTRUCŢII, GEODEZIE ŞI  CADASTRU 339 108 231 287 56 231

INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS 183 98 85 212 102 110

TEXTILE ŞI POLIGRAFIE 187 160 27 89 78 11

UTM
4646 1501 3145 2213 544 1669

% 32.31 67.69 % 24.58 75.42

facultatea

Contingent studenți, nr., ianuarie 2021

total
inclusiv

buget cu taxă
nr % nr %

Electronică și Telecomunicații 0 0 0.0 0 0.0

Energetică şi Inginerie Electrică 3 2 66.67 1 33.33

Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 30 23 76.67 7 23.33

Tehnologia Alimentelor 7 6 85.71 1 14.29

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 4 3 75.00 1 25.00

Urbanism şi Arhitectură 12 5 41.67 7 58.33

Construcţii, Geodezie şi Cadastru 3 1 33.33 2 66.67

Inginerie Economică şi Business 0 0 0.0 0 0.0

Textile şi Poligrafie 2 0 0.00 2 100

TOTAL 61 40 65.57 21 34.43

facultatea

Contingent studenți, nr., ianuarie 2021

total
inclusiv

buget cu taxă
nr % nr %

Electronică și Telecomunicații 8 0 0 8 100

Energetică şi Inginerie Electrică 2 0 0 2 100

Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 0 0 0 0 0

Tehnologia Alimentelor 2 0 0 2 100

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 5 0 0 5 100

Urbanism şi Arhitectură 0 0 0 0 0.0

Construcţii, Geodezie şi Cadastru 0 0 0 0 0.0

Inginerie Economică şi Business 0 0 0 0 0.0

Textile şi Poligrafie 0 0 0 0 0.0

TOTAL 17 0 0.0 17 100

După criterii de gen, CONTINGENTUL DE STUDENȚI, STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ ȘI STUDII INTEGRATE se prezintă astfel:

4814
70.19%

2045
29.81%

CONTINGENTUL DE STUDENŢI, STUDII 
SUPERIOARE DE LICENŢĂ ŞI INTEGRATE

BĂRBAȚI FEMEI
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 ■ Contingentul de studenți, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență şi cu frecvență redusă şi studii 
integrate, pe vârste:

 ■ Rezultatele concursului pentru ocuparea  locurilor cu finanțare de la bugetul de stat.

 ■ Rata acoperirii locurilor cu finanțare de la bugetul de stat, în raport cu  planul de admitere, %.

Anul de studii/universitar

Locuri cu 
finanaţare 

bugetară 
(LFB)

Transferaţi la LFB Locuri 
vacante 

bugetare

Transferaţi la locuri cu taxă

Total Inclusiv de 
la buget

Inclusiv de 
la contract Total Inclusiv de 

la buget
Inclusiv de 
la contract

Anul I

2015/2016 1281 953 664 289 328 635 166 469

2016/2017 1258 929 734 195 329 387 148 239

2017/2018 1266 876 725 151 390 251 123 128

2018/2019 1288 938 837 101 350 271 145 126

2019/2020 1270 1060 896 164 210 280 120 160

Anul II

2015/2016 1265 921 804 117 344 500 172 328

2016/2017 1281 928 806 122 353 373 88 285

2017/2018 1258 847 765 82 411 270 87 183

2018/2019 1266 792 740 52 474 181 69 112

2019/2020 1288 911 837 74 377 134 72 62

Anul III (IV-V)

2015/2016 1237 915 767 148 322 455 125 330

2016/2017 1213 882 792 90 331 275 69 206

2017/2018 1284 923 829 94 361 328 85 243

2018/2019 1275 831 770 61 444 250 70 180

2019/2020 1256 778 730 48 478 151 38 113

Total UTM

2015/2016 3783 2789 2235 554 994 1590 463 1127

2016/2017 3752 2739 2332 407 1013 1035 305 730

2017/2018 3808 2646 2319 327 1162 849 295 554

2018/2019 3829 2561 2347 214 1268 702 284 418

2019/2020 3814 2749 2463 286 1065 565 230 335

Anul univ. FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM

2015/2016 77.58 63.69 92.89 100 53.84 69.28 70.50 100 63.20 73.72
2016/2017 78.68 53.68 97.25 99.22 53.97 67.40 68.47 100 63.11 77.27
2017/2018 63.07 53.78 95.39 95.21 46.85 72.28 62.13 100 51.86 69.51
2018/2019 58.75 48.79 82.58 80.48 45.71 78.78 63.07 100 48.41 67.40
2019/2020 53.29 46.01 87.29 74.22 47.17 89.11 68.75 410.5 47.30 72.10

 ■ Rata acoperirii locurilor cu finanțare de la bugetul de stat, în raport cu contingentul de studenți, %.

Anul univ. FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM

2015/2016 80.55 66.94 63.58 71.11 75.65 53.58 61.36 18.52 74.29 65.57
2016/2017 88.75 73.10 60.17 78.97 89.47 58.41 76.28 20.69 86.73 70.82
2017/2018 82.18 72.58 62.14 75.93 81.03 48.34 73.96 22.83 75.61 66.39
2018/2019 88.35 95.12 62.06 91.45 84.18 70.95 83.12 28.28 88.15 81.67
2019/2020 87.57 79.38 84.12 96.28 85.4 78.22 86.84 84.78 92.11 82.95

7 6 10 14 46
100

293

697

928

1156 1129

278

2832 34 50 69 88

209
257

312 311 327

114

14 0

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

CONTINGENTUL DE STUDENŢI, CICLUL I, 
LICENŢĂ ȘI STUDII INTEGRATE PE VÂRSTE

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de 
învățământ superior de stat din Republica Moldova şi ale Regulamentului cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare 
bugetară la UTM, şi în anul universitar 2019/2020 a fost organizat concursul pentru ocuparea locurilor cu finanțare bugetară, pentru 
studenții ciclului I, licenţă şi studii integrate, fiind obținute următoarele rezultate în comparație cu anii precedenți:
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RATA ACOPERIRII LOCURILOR CU FINANŢARE BUGETARĂ, 
ÎN RAPORT CU PLANUL DE ADMITERE, %

FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM

80
.5

5 88
.7

5

82
.1

8 88
.3

5

87
.5

7

66
.9

4 73
.1

0

72
.5

8

95
.1

2

79
.3

8

63
.5

8

60
.1

7

62
.1

4

62
.0

6

84
.1

2

71
.1

1 78
.9

7

75
.9

3

91
.4

5 96
.2

8

75
.6

5

89
.4

7

81
.0

3

84
.1

8

85
.4

53
.5

8 58
.4

1

48
.3

4

70
.9

5 78
.2

2

61
.3

6

76
.2

8

73
.9

6 83
.1

2

86
.8

4

18
.5

2

20
.6

9

22
.8

3 28
.2

8

84
.7

8

74
.2

9

86
.7

3

75
.6

1

88
.1

5

92
.1

1

65
.5

7 70
.8

2

66
.3

9

81
.6

7

82
.9

5

2 0 1 5 - 2 0 16 2 0 1 6 - 2 0 17 2 0 1 7 - 2 0 18 2 0 1 8 - 2 0 19 2 0 1 9 - 2 0 20

RATA ACOPERIRII LOCURILOR CU FINANŢARE BUGETARĂ, ÎN RAPORT CU  
CONTINGENTUL DE STUDENŢI, %

FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM
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 ■ Rezultatele sesiunii de iarnă, a.u. 2019/2020, ciclul I, licenţă, învățământ cu frecvență.  ■ Rezultatele sesiunii de iarnă, a.u. 2019/2020, ciclul I, licenţă, învățământ cu frecvență redusă

Facultatea

Numărul de 
studenţi la 

începutul    
sesiunii

Reuşita în sesiunea de vară (note) Reușita pe ani de studii,%

A:
9,01-10

B:
8,01-9,00

C:
7,01-8,00

D:
6,01-7,00

E:
5,00-6,00

FX, F
< 5

2019/ 
2020

2018/ 
2019

2017/ 
2018

2016/ 
2017

FET
269

21 39 52 75 45 37
86.25 88.25 78.59 83.99

% 7.81 14.50 19.33 27.88 16.73 13.75
FEIE

211
15 45 64 46 9 32

84.83 91.58 71.73 76.00
% 7.11 21.33 30.33 21.80 4.27 15.17

FCIM
1532

226 360 439 262 76 169
88.97 85.73 72.11 59.13

% 14.75 23.50 28.66 17.10 4.96 11.03
FTA

455
65 118 127 96 22 27

94.07 95.53 90.25 86.25
% 14.29 25.93 27.91 21.10 4.84 5.93

FIMIT
449

75 94 109 92 44 35
92.20 93.39 85.04 73.14

% 16.70 20.94 24.28 20.49 9.80 7.80
FUA

615
176 163 108 40 5 123

80.00 81.97 56.53 55.05
% 28.62 26.50 17.56 6.50 0.81 20.00

FCGC
312

53 90 77 42 7 43
86.22 86.35 71.33 68.29

% 16.99 28.85 24.68 13.46 2.24 13.78
FIEB

149
32 35 33 15 15 19

87.25 85.71 72.06 62.84
% 21.48 23.49 22.15 10.07 10.07 12.75

FTP
176

25 70 31 12 1 37
78.98 80.19 73.17 74.67

% 14.20 39.77 17.61 6.82 0.57 21.02
2019/2020

4168
688 1014 1040 680 224 522

87.48
% 16.51 24.33 24.95 16.31 5.37 12.52

2018/2019
4384

3463 550
87.45

% 87.45 12.55
2017/2018

4679
3463 705

74.01
% 74.01 15.07

2016/2017
5318

3632 1686
68.30

% 68.30 31.70

Facultatea

Numărul de 
studenţi la 

începutul    
sesiunii

Reuşita în sesiunea de vară (note) Reușita pe ani de studii,%

A:
9,01-10

B:
8,01-9,00

C:
7,01-8,00

D:
6,01-7,00

E:
5,00-6,00

FX, F
< 5

2019/ 
2020

2018/ 
2019

2017/ 
2018

2016/ 
2017

FET
199

3 19 30 72 15 60
69.85 71.83 45.85 48.41

% 1.51 9.55 15.08 36.18 7.54 30.15
FEIE

189
0 8 41 61 24 55

70.90 72.60 60.00 39.69
% 0.00 4.23 21.69 32.28 12.70 29.10

FCIM
331

17 42 63 72 25 112
66.16 61.38 52.68 38.75

% 5.14 12.69 19.03 21.75 7.55 33.84
FTA

247
0 29 70 61 29 58

76.52 80.00 53.95 29.64
% 0.00 11.74 28.34 24.70 11.74 23.48

FIMIT
344

9 39 69 93 46 88
74.42 68.13 43.18 31.31

% 2.62 11.34 20.06 27.03 13.37 25.58
FUA

233
0 26 53 43 5 106

54.51 47.31 28.81 30.92
% 0.00 11.16 22.75 18.45 2.15 45.49

FCGC
257

1 44 77 54 10 71
72.37 49.85 27.20 25.81

% 0.39 17.12 29.96 21.01 3.89 27.63
FIEB

153
4 21 39 28 5 56

63.40 60.39 31.09 22.39
% 2.61 13.73 25.49 18.30 3.27 36.60

FTP
97

5 12 14 12 3 51
47.42 48.67 22.92 18.68

% 5.15 12.37 14.43 12.37 3.09 52.58
2019/2020

2050
39 240 456 496 162 657

67.95
% 1.90 11.71 22.24 24.20 7.90 32.05

2018/2019
2229

46 226
62,76

% 62.76 37.24
2017/2018

2621
1149 1472

43,84
% 43.84 56.16

2016/2017
2874

1201 1673
68,30

% 68.30 31.70

2016/2017
2017/2018

2018/2019
2019/2020
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FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM
2016/2017 83.99 76.00 59.13 86.25 73.14 55.05 68.29 62.84 74.67 68.30

2017/2018 78.59 71.73 72.11 90.25 85.04 56.53 71.33 72.06 73.17 74.01

2018/2019 88.25 91.58 85.73 95.53 93.39 81.97 86.35 85.71 80.19 87.45

2019/2020 86.25 84.83 88.97 94.07 92.20 80.00 86.22 87.25 78.98 87.48

86.25 84.83
88.97

94.07 92.20

80.00

86.22 87.25

78.98

87.48

REZULTATELE SESIUNII DE IARNĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ,
CICLUL I, LICENŢĂ

2016/2017
2017/2018

2018/2019
2019/2020
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FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM
2016/2017 48.41 39.69 38.75 29.64 31.31 30.92 25.81 22.39 18.68 41.75

2017/2018 45.85 60.00 52.68 53.95 43.18 28.81 27.2 31.09 22.92 43.84

2018/2019 71.83 71.60 61.38 80.00 68.13 47.31 49.85 60.39 48.67 62.76

2019/2020 69.85 70.90 66.16 76.52 74.42 54.51 72.37 63.40 47.42 67.95

69.85 70.90

66.16

76.52
74.42

54.51

72.37

63.40

47.42

67.95

REZULTATELE SESIUNII DE IARNĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT
CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, CICLUL I, LICENŢĂ
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 ■ Rezultatele sesiunii de vară, a.u. 2019/2020, ciclul I, licență, învățământ cu frecvență  ■ Rezultatele sesiunii de vară, a.u. 2019/2020, ciclul I, licență, învățământ cu frecvență redusă

Facultatea

Numărul de 
studenţi la 

începutul    
sesiunii

Reuşita în sesiunea de vară (note) Reușita pe ani de studii,%

A:
9,01-10

B:
8,01-9,00

C:
7,01-8,00

D:
6,01-7,00

E:
5,00-6,00

FX, F
< 5

2019/ 
2020

2018/ 
2019

2017/ 
2018

2016/ 
2017

FET
185

21 41 37 48 16 22
88.11 89.18 88.39 90.19

% 11.35 22.16 20.00 25.95 8.65 11.89
FEIE

162
2 27 57 33 6 37

77.16 83.44 84.75 80.95
% 1.23 16.67 35.19 20.37 3.70 22.84

FCIM
1317

249 372 304 167 32 193
85.35 77.00 80.87 75.85

% 18.91 28.25 23.08 12.68 2.43 14.65
FTA

327
58 111 92 39 9 18

94.50 90.76 86.52 84.80
% 17.74 33.94 28.13 11.93 2.75 5.50

FIMIT
322

36 73 85 66 9 53
83.54 86.19 86.45 85.68

% 11.18 22.67 26.40 20.50 2.80 16.46
FUA

476
152 155 70 14 1 84

82.35 73.76 61.47 52.38
% 31.93 32.56 14.71 2.94 0.21 17.65

FCGC
229

36 70 66 28 3 26
88.65 83.90 65.92 66.13

% 15.72 30.57 28.82 12.23 1.31 11.35
FIEB

98
25 17 23 11 0 22

77.55 73.74 61.29 37.50
% 25.51 17.35 23.47 11.22 0.00 22.45

FTP
126

37 45 21 6 0 17
86.51 82.55 84.52 58.85

% 29.37 35.71 16.67 4.76 0.00 13.49
Total 2019/2020

3242
616 911 755 412 76 472

85.44
% 19.00 28.10 23.29 12.71 2.34 14.56

Total 2018/2019 
3234

2617 617
80.92

% 80.92 19.08
Total 2017/2018

3481
2692 789

77.33
% 77.33 22.67

Total 2016/2017
3811

2778 320
72.89

% 72.89 27.11

Facultatea

Numărul de 
studenţi la 

începutul    
sesiunii

Reuşita în sesiunea de vară (note) Reușita pe ani de studii,%

A:
9,01-10

B:
8,01-9,00

C:
7,01-8,00

D:
6,01-7,00

E:
5,00-6,00

FX, F
< 5

2019/ 
2020

2018/ 
2019

2017/ 
2018

2016/ 
2017

FET
148

4 11 38 35 11 49
66.89 68.24 45.85 48.41

% 2.70 7.43 25.68 23.65 7.43 33.11
FEIE

136
0.00 7.00 37.00 35.00 3.00 54

60.29 48.17 60.00 39.69
% 0.00 5.15 27.21 25.74 2.21 39.71

FCIM
285

6 43 52 45 6 133
53.33 44.01 52.68 38.75

% 2.11 15.09 18.25 15.79 2.11 46.67
FTA

201
5 20 50 65 14 47

76.62 68.58 53.95 29.64
% 2.49 9.95 24.88 32.34 6.97 23.38

FIMIT
291

4 53 89 54 4 87
70.10 69.38 43.18 31.31

% 1.37 18.21 30.58 18.56 1.37 29.90
FUA

200
1 20 26 22 7 124

38.00 30.95 28.81 30.92
% 0.50 10.00 13.00 11.00 3.50 62.00

FCGC
225

1 20 33 31 15 125
44.44 37.40 27.20 25.81

% 0.44 8.89 14.67 13.78 6.67 55.56
FIEB

134
6 14 34 32 6 42

68.66 51.91 31.09 22.39
% 4.48 10.45 25.37 23.88 4.48 31.34

FTP
76

1 17 10 1 0 47
38.16 25.56 22.92 18.68

% 1.32 22.37 13.16 1.32 0.00 61.84
Total 2019/2020 

1696
28 205 369 320 66 708

58.25
% 1.65 12.09 21.76 18.87 3.89 41.75

Total 2018/2019 
1836

939 897
51.14

% 51.14 48.86
Total 2017/2018

1818
752 1066

41.36
% 41.36 58.64

Total 2016/2017
2187

716 1471
32.74

% 32.74 67.26

2016/2017
2017/2018

2018/2019
2019/2020
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FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM
2016/2017 90.19 80.95 75.85 84.8 85.68 52.38 66.13 37.5 58.85 72.89

2017/2018 88.39 84.75 80.87 86.52 86.45 61.47 65.92 61.29 84.52 77.33

2018/2019 89.19 83.44 77.00 90.76 86.19 73.76 83.90 73.74 82.55 80.92

2019/2020 88.11 77.16 85.35 94.50 83.54 82.35 88.65 77.55 86.51 85.44

88.11

77.16

85.35

94.50

83.54 82.35

88.65

77.55

86.51 85.44

REZULTATELE SESIUNII DE VARĂ ÎN A.U. 2019-2020  PE FACULTĂȚI, 
STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

2016/2017
2017/2018

2018/2019
2019/2020
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FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM
2016/2017 48.41 39.69 38.75 29.64 31.31 30.92 25.81 22.39 18.68 32.74

2017/2018 45.85 60.00 52.68 53.95 43.18 28.81 27.20 31.09 22.92 41.36

2018/2019 68.24 48.17 44.01 68.58 69.38 30.95 37.40 51.91 25.56 51.14

2019/2020 66.89 60.29 53.33 76.62 70.10 38.00 44.44 68.66 38.16 58.25

66.89

60.29

53.33

76.62

70.10

38.00

44.44

68.66

38.16

58.25

REZULTATELE SESIUNII DE VARĂ ÎN A.U. 2019-2020 PE FACULTĂȚI,
STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
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Fiecare semestru de studii, conform calendarului universitar 
se încheie cu o sesiune de examinare. În cazul sesiunii de 
iarna, din 4168 studenți, conform contingentului la începutul 
sesiunii au promovat integral 3646 studenți, ce constituie 
87,48% la învățământ cu frecvență, iar în cazul învățământului 
cu frecvență redusă, ca rezultat al promovării integrale a 1231 
de studenți din 2050 conform contingentului, ce constituie 
60,05%.

În sesiunea de vară, la care au participat studenții ambelor 
forme de învățământ, cu excepția celor a anului de absolvire, 
au fost înregistrate următoarele rezultate: din 3242 studenți, 
studii superioare de licență și studii integrate, învățământ 
cu frecvență, au promovat toate examenele 2770, ceea ce 
constituie – 85,45%, în comparație cu vara anului 2019 când 
reușita a constituit 80,92%, iar la învățământul cu frecvență 
redusă, din 1696 de studenți, au promovat integral sesiunea 
988 – 58,25%, pe când reușita anului precedent a constituit 
51,14%.

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SUPERIOARE DE  
LICENȚĂ ŞI STUDII INTEGRATE.

Efortul depus de corpul profesoral-didactic în pregătirea 
tinerilor specialiști pe parcursul perioadei de studii este 
oglindit prin rezultatele Examenului de licență/finalizare a 
studiilor, care include proba teoretică şi susținerea publică a 
tezei/proiectului de licență.

Proba teoretică a Examenului de licenţă a fost susținută 
cu calificativele A - C sau „10 -7,01” de 73,99% de absolvenții 
de la învățământ cu frecvență şi 57,47% din absolvenții 
învățământului cu frecvență în comparație cu rezultatele din 
anul 2019 - 70,44% şi 51,27% respectiv.

Proba practică (susținerea proiectului/tezei de licența) a fost 
promovată cu calificativul A - C de 93,54% din absolvenții, ce au 
făcut studii la învățământ cu frecvență şi 86,19% din cei de la 
învățământul cu frecvența redusă. În anul 2019 aceste rezultate 
fiind de 91,61% și 87,80%.

 ■ Rezultatele Examenului de licență/finalizare a studiilor. Învățământ cu frecvență. Proba teoretică.

Nota FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM Rata, %

10 - 9.01 11 11 30 22 24 37 13 17 8 173 18.91

9.00-8.01 18 12 55 32 36 55 16 11 10 245 26.78

8.00-7.01 30 9 82 31 51 21 20 6 9 259 28.31

7.00-6.01 19 7 44 20 12 8 12 7 10 139 15.19

6.00-5.00 4 6 33 14 3 7 16 5 11 99 10.82

Total 82 45 244 119 126 128 77 46 48 915

Calitatea 
studiilor, %, 

(A,B,C)
71.95 71.11 68.44 71.43 88.10 88.28 63.64 73.91 56.25 73.99

Nota FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM Rata, %

10 - 9.01 31 19 162 49 55 71 28 25 33 473 51.75

9.00-8.01 28 14 63 30 45 37 28 9 11 265 28.99

8.00-7.01 23 8 15 23 12 14 10 10 2 117 12.80

7.00-6.01 2 6 7 19 5 6 5 4 54 5.91

6.00-5.00 0 1 1 1 1 1 5 0.55

Total 84 48 248 122 117 129 72 48 46 914

Calitatea 
studiilor, %, 

(A,B,C)
97.62 85.42 96.77 83.61 95.73 94.57 91.67 91.67 100.00 93.54

 ■ Rezultatele Examenului de licență/finalizare a studiilor. Învățământ cu frecvență. Proba practică.
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SUSŢINEREA PROIECTULUI/TEZEI DE LICENŢĂ, CICLUL I, LICENŢĂ, 
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ , A. U. 2019/2020
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SUSŢINEREA PROBEI TEORETICE, CICLUL I, LICENŢĂ, 
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ , A. U. 2019/2020
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REZULTATE EL, PROBA TEORETICĂ
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Nota FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM Rata, %

10 - 9.01 6 2 7 0 1 4 0 2 0 22 6.32

9.00-8.01 16 2 9 5 10 12 5 2 2 63 18.10

8.00-7.01 18 9 17 12 30 9 13 6 1 115 33.05

7.00-6.01 8 8 6 10 9 9 16 6 5 77 22.13

6.00-5.00 2 21 5 17 1 2 16 2 5 71 20.40

Total 50 42 44 44 51 36 50 18 13 348

Calitatea 
studiilor, %, 

(A,B,C)
80.00 30.95 75.00 38.64 80.39 69.44 36.00 55.56 23.08 57.47

Nota FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM Rata, %

10 - 9.01 10 8 23 6 17 7 5 5 10 91 6.32

9.00-8.01 29 12 15 8 32 16 22 6 4 144 18.10

8.00-7.01 5 13 2 17 4 15 15 5 1 77 33.05

7.00-6.01 7 9 2 13 0 5 4 2 0 42 22.13

6.00-5.00 0 4 0 2 0 1 1 0 0 8 20.40

Total 51 46 42 46 53 44 47 18 15 362

Calitatea 
studiilor, %, 

(A,B,C)
86.27 71.74 95.24 67.39 100 86.36 89.36 88.89 100.00 86.19

 ■ Rezultatele Examenului de licență/finalizarea studiilor. Învățământ cu frecvență redusă. Proba teoretică.  ■ Rezultatele Examenului de licență/finalizarea studiilor. Învățământ cu frecvență redusă. Proba practică.
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SUSŢINEREA PROBEI TEORETICE, CICLUL I, LICENŢĂ, 
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ , A. U. 2019/2020
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SUSŢINEREA PROIECTULUI / TEZEI DE LICENŢĂ CICLUL I, 
LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ , A. U. 2019/2020
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912
ÎNVĂȚĂMÂNT 

CU FRECVENȚĂ

361
ÎNVĂȚĂMÂNT 

CU FRECVENȚĂ 
REDUSĂ

1104
INGINERI   

LICENȚIAȚI

49
ARHITECȚI

39
ÎN ȘTIINȚE

EXACTE

1224
ABSOLVENȚI

10
ÎN DREPT

5
ÎN TRANSPORT

66
ÎN ȘTIINȚE 

ECONOMICE

PROMOȚIA
ANULUI 2020

PROMOȚIA ANULUI 2020
constituie:

ciclul I Licență -1224 absolvenți, inclusiv 863 – la 
învățământul cu frecvență și 361 – cu frecvenţă redusă, 

dintre care: 1104 – ingineri licenţiaţi,  120 licenţiaţi 
(39 – în informatică, 5 – în servicii transport, 

10 – în drept, 66 – în ştiinţe economice). 
Iar 49 de arhitecți au absolvit studii integrate.

 ■ Numărul absolvenţilor, ciclul I- licenţă şi studii integrate, anul 2020.

Învățământ cu: FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM

frecvență redusă 84 48 248 122 117 129 69 48 47 912

frecvență 51 45 42 46 53 44 47 18 15 361

Total facultate 135 93 290 168 170 173 116 66 62 1273

 ■ Absolvenți (ciclul I și studii integrate).

84

48

248

122 117
129

69
48 4751 45 42 46 53 44 47

18 15

FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP

ABSOLVENŢI, CICLUL I, LICENŢĂ ŞI STUDII INTEGRATE
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ CU FRECVENȚĂ

480

495

598

620

196

204

226

237

237

298

332

383

250

258

282

247

34

38

33

46

66

46

58

74

10

11

14

9

2020

2019

2018

2017

DINAMICA NUMĂRULUI DE ABSOLVENȚI PE DOMENII GENERALE DE STUDII

Inginerie și activități inginerești Tehnologii de fabricare și prelucrare Arhitectură și construcții
Tehnologii ale informației şi comunicațiilor  Arte Științe economice
Drept

 ■ Totalurile susținerii stagiilor de practică.

Facultatea Nr. de studenți
Au susținut Nu au susținut 

în termenii 
stabilițiTotal

A B C D E
9,01-10,0 8,01-9,0 7,01-8,0 6,01-7,0 5,0-6,0

FET 323 310 87 92 96 29 6 13

FEIE 249 228 28 62 79 40 19 21

FCIM 1110 1007 511 280 152 44 20 103

FTA 443 414 177 123 53 20 41 29

FIMIT 577 538 154 188 128 48 20 39

FUA 837 768 354 237 127 29 21 69

FCGC 417 373 108 136 89 25 15 44

FIEB 136 135 54 42 28 8 3 1

FTP 241 210 119 55 29 4 3 31

Total UTM: 4333 3983 1592 1215 781 247 148 350

STAGII DE PRACTICĂ
Stagiile de practică se efectuează la toate programele de 

studii ale UTM și includ: practica de inițiere, didactică, de 
proiectare, tehnologică, în producție și de documentare pentru 
proiectul/teza de licență. Totodată, există și stagii practice 
speciale: topografică, releveu, desen și pictură, sculptură.

Practica de specialitate este orientată în formarea 
deprinderilor practice ale studentului, aprofundarea 
cunoștințelor teoretice prin studiul şi cunoaşterea 
metodologiei de aplicare a acestora în activitatea practică la 
unități economice din domeniu. 

Practica de licenţă,  realizată după finalizarea studiilor 
teoretice, urmărește dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor 
necesare pentru efectuarea cercetărilor aferente proiectării de 
licență, documentarea şi colectarea materialelor/informaţiei 
în corespundere cu tema proiectului/tezei de licenţă şi se 
desfășoară în unități economice private sau publice şi, ca 
excepție, la departamentul de specialitate al Universității.

Totalurile susținerii stagiilor de practică și nivelul de apreciere 
a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos.

În a.u. 2019/2020 stagiile de practică la studii superioare de 
licență (ciclul I) s-au efectuat în cadrul a 1069 de întreprinderi, 
la stagii fiind repartizați 4333 de studenți
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Bazele pentru stagii practice peste hotare – 33 studenți:

 ■ Locul de stagiere.  ■ Stagii de practică peste hotare  
(repartizare după facultăți).

Ţara Nr. studenți

Anglia 1

Franța 3

Germania 3

Grecia 1

Italia 2

Marea Britanie 1

Norvegia 2

România 13

Rusia 2

Spania 1

Elveția 2

SUA 2

Total UTM 33

Facultatea Nr. studenți

FET 2

FEIT 8

FCIM 4

FTA 14

FIMIT 4

FUA 0

FCGC 0

FIEB 0

FTP 1

Total UTM 33

801
75%

241
23%

27
2%

CENTRE DE STAGII

MUN. CHIŞINĂU ÎN REPUBLICĂ PESTE HOTARE

3939
91%

361
8% 33

1%

NR. STUDENȚI

MUN. CHIŞINĂU ÎN REPUBLICĂ PESTE HOTARE

87

28

511

177
154

354

108

54

119
92

62

280

123

188

237

136

42 55
96 79

152

53

128 127
89

28 2929 40 44
20

48
29 25 8 46 19 20

41
20 21 15 3 3

FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP

REZULTATELE STAGIILOR DE PRACTICĂ
9,01-10,0 8,01-9,0 7,01-8,0 6,01-7,0 5,0-6,0 CICLUL II, STUDII SUPERIOARE 

DE MASTER

În anul 2020 procesul de studii la ciclul II, master s-a desfășurat în cadrul a 40 de programe  
(39 – master științific şi 1 – master profesional):

 ■ 021 Arte (90 de credite);

 ■ 041 Științe economice (90 și 120 de credite);

 ■ 042 Drept (90 de credite);

 ■ 061 Tehnologii ale informației şi comunicațiilor  
(90 și 120 de credite);

 ■ 071 Inginerie şi activități inginerești (90 de credite);

 ■ 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare (90 de credite);

 ■ 073 Arhitectură şi construcții (90 de credite).

În urma desfășurării concursului de admitere la ciclul II, studii superioare de master, au fost înmatriculați 670 de studenți, 
inclusiv 599 – la învățământ din bugetul de stat (595 cetățeni ai Republicii Moldova şi 4 cetățeni străini), dintre care la programele 
de 90 ECTS – 523 de studenți şi 76 – la programele de 120 ECTS, iar 71 de studenți – la studii cu taxă, respectiv 66 de studenți la 
programele de 90 ECTS şi 5 – la cele de 120 ECTS.

65 din studenții înmatriculați au fost admiși la studii cu diplomă dublă, în baza acordurilor interinstituționale de colaborare cu 
universitățile din România, iar 17 studenți români vor studia conform acelorași acorduri la UTM.

La 1 ianuarie 2020 contingentul de studenți la studii superioare de master (ciclul II) constituie 1205 studenți, inclusiv:

 ■ 417 femei, 788 bărbați;

 ■ 1087 – studii de la bugetul de stat, 118 – cu taxă;

 ■ 671 – anul I, 534 – anul II;

 ■ 1058 – la programele de 90 ECTS, 147 – la programele de 120 ECTS.

 ■ Programe de master științific – 1139, master profesional – 66 de studenți.

Nr. 
crt. Universitatea Tehnică a Moldovei

Nr. de studenți 
cetățeni ai României 

înmatriculați

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, 
România

Nr. de studenți 
cetățeni ai R. Moldova 

înmatriculați

1. Inginerie electrică 3 Tehnici avansate în mașini şi acționări electrice 6

2. Tehnologia informației 3 Știința şi ingineria calculatoarelor 14

3. Calculatoare şi rețele informaționale 2 Rețele de comunicații şi calculatoare 13

4. Calitatea şi siguranța produselor alimentare Controlul şi expertiza  produselor alimentare 12

5. Administrarea afacerilor 9 Management şi administrarea afacerilor 20
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 ■ Contingentul de studenți, ciclul II, master.

facultatea anul de 
studii

contingent-ianuarie 2020

total
inclusiv

buget contract
nr % nr %

Electronică și Telecomunicații 
1 39 36 92.3 3 7.7
2 39 36 92.3 3 7.7

total 78 72 92.3 6 7.7

Energetică şi Inginerie Electrică
1 55 49 89.1 6 10.9
2 47 43 91.5 4 8.5

total 102 92 90.2 10 9.8

Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
1 190 175 92.1 15 7.9
2 146 130 89.0 16 11.0

total 336 305 90.8 31 9.2

Tehnologia Alimentelor
1 85 75 88.2 10 11.8
2 63 61 96.8 2 3.2

total 148 136 91.9 12 8.1

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
1 82 74 90.2 8 9.8
2 77 73 94.8 4 5.2

total 159 147 92.5 12 7.5

Urbanism şi Arhitectură
1 66 55 83.3 11 16.7
2 38 30 78.9 8 21.1

total 104 85 81.7 19 18.3

Construcţii, Geodezie şi  Cadastru
1 73 63 86.3 6 13.7
2 70 62 88.6 8 11.4

total 143 125 87.4 18 12.6

Inginerie Economică şi Business
1 59 53 89.8 6 10.2
2 40 37 92.5 3 7.5

total 99 90 90.9 9 9.1

Textile şi Poligrafie
1 22 22 100.0 0 0.0
2 14 13 92.9 1 7.1

total 36 35 97.2 1 2.8

UTM
1 671 602 89.7 69 10.3
2 534 485 90.8 49 9.2

total UTM 1205 1087 90.2 118 9.8

Facultatea

Contingetul , ciclul II, master
învățământ cu frecvență

total
inclusiv

Femei Bărbați
FET 78 23 55

FEIE 102 14 88
FCIM 336 80 256

FTA 148 109 39
FIMIT 159 26 133

FUA 104 30 74
FCGC 143 53 90
FIEB 99 54 45
FTP 36 28 8

UTM 
1205 417 788

% 34.61 65.39

 ■ Contingent master. Repartizarea pe sexe.  ■ Contingentul de studenți, ciclul II, master, pe facultăţi, pe sexe.

 ■ Contingentul de studenți, ciclul II, master, pe sexe.

 ■ Contingentul de studenți, ciclul II, master pe vârste.

23 14

80

109

26 30
53 54

28

55

88

256

39

133

74
90

45

8

FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP

CONTINGENTUL DE STUDENŢI, CICLUL II, MASTER
FEMEI BĂRBAȚI

788
65%

417
35%

CONTINGENTUL, CICLUL II, MASTER

BĂRBAȚI FEMEI

255

16 18
25

15 17 18
33

50

160

319 273

3 3

….1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

CONTINGENTUL DE STUDENŢI CICLUL II, MASTER PE VÂRSTE
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ
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 ■ Rezultatele sesiunii de iarnă, a.u. 2019-2020 pe facultăți, studii superioare de master.  ■ Rezultatele sesiunii de vară, a.u. 2019-2020 pe facultăți, studii superioare de master.

Facultatea

Numărul de 
studenţi la 

începutul    
sesiunii

Reuşita (note) Reușita pe ani de studii,%

A:
9,01-10

B:
8,01-9,00

C:
7,01-8,00

D:
6,01-7,00

E:
5,00-6,00

FX, F
< 5

2019/ 
2020

2018/ 
2019

2017/ 
2018

2016/ 
2017

FET
53

13 13 7 3 0 17
67.92 69.84 68.00 41.11

% 24.53 24.53 13.21 5.66 0.00 32.08

FEIE
46

4 15 13 0 0 14
69.57 88.10 76.19 86.27

% 8.70 32.61 28.26 0.00 0.00 30.43

FCIM
216

61 74 26 8 0 47
78.24 71.28 61.01 54.30

% 28.24 34.26 12.04 3.70 0.00 21.76

FTA
76

12 27 12 7 1 17
77.63 73.85 62.03 81.61

% 15.79 35.53 15.79 9.21 1.32 22.37

FIMIT
85

17 37 9 1 0 21
75.29 77.01 80.39 76.72

% 20.00 43.53 10.59 1.18 0.00 24.71

FUA
43

10 13 11 1 0 8
81.40 88.37 73.77 77.61

% 23.26 30.23 25.58 2.33 0.00 18.60

FCGC
76

30 24 10 0 0 12
84.21 79.49 65.17 53.92

% 39.47 31.58 13.16 0.00 0.00 15.79

FIEB
66

18 21 3 0 0 24
63.64 60.00 65.42 56.48

% 27.27 31.82 4.55 0.00 0.00 36.36

FTP
22

9 1 0 0 0 12
45.45 50.00 57.14 56.25

% 40.91 4.55 0.00 0.00 0.00 54.55
Total 2019/2020

683
174 225 91 20 1 172

74.82
% 25.48 32.94 13.32 2.93 0.15 25.18

Total 2018/2019 
687

500 187
72.78

% 72.78 27.22
Total 2017/2018

686
471 215

68.66
% 68.66 31.34

Total 2016/2017
788

500 288
63.45

% 63.45 36.55

Facultatea

Numărul de 
studenţi la 

începutul    
sesiunii

Reuşita (note) Reușita pe ani de studii,%

A:
9,01-10

B:
8,01-9,00

C:
7,01-8,00

D:
6,01-7,00

E:
5,00-6,00

FX, F
< 5

2019/ 
2020

2018/ 
2019

2017/ 
2018

2016/ 
2017

FET
53

12 12 7 5 2 15
71.70 75.81 88.37 61.64

% 22.64 22.64 13.21 9.43 3.77 28.30

FEIE
46

8 17 6 0 0 15
67.39 83.33 71.79 75.00

% 17.39 36.96 13.04 0.00 0.00 32.61

FCIM
175

63 50 15 0 0 47
73.14 69.59 64.93 60.55

% 36.00 28.57 8.57 0.00 0.00 26.86

FTA
76

9 24 25 5 0 13
82.89 78.13 74.63 50.00

% 11.84 31.58 32.89 6.58 0.00 17.11

FIMIT
85

18 47 8 0 0 12
85.88 87.21 84.00 68.70

% 21.18 55.29 9.41 0.00 0.00 14.12

FUA
37

19 16 2 0 0 0
100 90.70 85.19 76.56

% 51.35 43.24 5.41 0.00 0.00 0.00

FCGC
72

23 24 8 1 0 16
77.78 80.52 77.33 62.35

% 31.94 33.33 11.11 1.39 0.00 22.22

FIEB
50

15 18 0 0 0 17
66.00 50.00 42.19 53.57

% 30.00 36.00 0.00 0.00 0.00 34.00

FTP
22

11 3 0 0 0 8
63.64 61.54 57.14 43.75

% 50.00 13.64 0.00 0.00 0.00 36.36
Total 2019/2020

616
178 211 71 11 2 143

76.79
% 28.90 34.25 11.53 1.79 0.32 23.21

Total 2018/2019 
611

463 148
75.78

% 75.78 24.22
Total 2017/2018

583
422 161

72.38
% 72.38 27.62

Total 2016/2017
652

408 244
62.58

% 62.58 37.42

2016/2017
2017/2018

2018/2019
2019/2020

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM
2016/2017 61.64 75.00 60.55 50.00 68.70 76.56 62.35 53.57 43.75 62.58

2017/2018 88.37 71.79 64.93 74.63 84.00 85.19 77.33 42.19 57.14 72.38

2018/2019 75.81 83.33 69.59 78.13 87.21 90.70 80.52 50.00 61.54 75.78

2019/2020 71.70 67.39 73.14 82.89 85.88 100 77.78 66.00 63.64 76.79

71.70
67.39

73.14
82.89 85.88

100

77.78

66.00 63.64

76.79

REZULTATELE SESIUNII DE VARĂ PE FACULTĂȚI, STUDII SUPERIOARE DE MASTER

2016/2017
2017/2018

2018/2019
2019/2020

0
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FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP UTM
2016/2017 41.11 86.27 54.30 81.61 76.72 77.61 53.92 56.48 56.25 63.45

2017/2018 68.00 76.19 61.01 62.03 80.39 73.77 65.17 65.42 57.14 68.66

2018/2019 69.84 88.10 71.28 73.85 77.01 88.37 79.49 60.00 50.00 72.78

2019/2020 67.92 69.57 78.24 77.63 75.29 81.40 84.21 63.64 45.45 74.82

67.92 69.57
78.24 77.63 75.29

81.40 84.21

63.64

45.45

74.82

REZULTATELE SESIUNII DE IARNĂ PE FACULTĂȚI,  STUDII SUPERIOARE DE MASTER
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Promoția 2020 se constituie din 468 de absolvenți, inclusiv 48 – cu diplomă dublă, pe domenii generale de studii:

 ■ Numărul absolvenților pe domenii.

 ■ Numărul absolvenților pe facultăți.

Codul Domeniul general de studii Numărul absolvenţilor 

021 ARTE 12

041 ŞTIINŢE ECONOMICE 26

042 DREPT 12

061 TEHNOLOGII ALE INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR 102

071 INGINERIE ŞI ACTIVITĂŢI INGINEREŞTI 178

072 TEHNOLOGII DE FABRICARE ŞI PRELUCRARE 61

073 ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII 77

Total UTM 468

 ■ Rata absolvirii.

15

39
19

74

174

51
67

12
26

12

102

178

61
77

ARTE ŞTIINŢE 
ECONOMICE

DREPT TEHNOLOGII ALE 
INFORMAŢIILOR ŞI 
COMUNICAŢIILOR

INGINERIE ŞI 
ACTIVITĂŢI 

INGINEREŞTI

TEHNOLOGII DE 
FABRICARE ŞI 
PRELUCRARE

ARHITECTURĂ ŞI 
CONSTRUCŢII

NUMĂRUL ABSOLVENŢILOR, CICLUL II, MASTER 
2019 2020

36
31

94

50

84

44

57

39

4

50

34

121

48

71

39

62

26
17

FET FEIE FCIM FTA FIMIT FUA FCGC FIEB FTP

NUMĂRUL ABSOLVENŢILOR PE FACULTĂȚI, 
CICLUL II, MASTER 

2019 2020

Facultatea Program de studii Contingent la 
01.10.2018 Absolvenți           Rata absolvirii, 

%

FET

Mentenanţă şi managementul reţelelor de telecomunicaţii 26 23 88.46

Securitatea informaţiei în sisteme şi reţele de comunicaţii 16 9 56.25

Sisteme şi comunicaţii electronice 24 18 75.00

Total 66 50 75.76

FEIE

Energie şi mediu 9 6 66.67

Electroenergetică 22 16 72.73

Inginerie electrică 10 7 70.00

Inginerie şi managementul calităţii 9 5 55.56

Total 50 34 68.00

FCIM

Calculatoare şi reţele informaţionale 24 20 83.33

Tehnologia informaţiei 52 33 63.46

Tehnologia informaţiei pentru afaceri 39 28 71.79

Securitate informaţională 20 12 60.00

Microelectronică şi nanotehnologii 5 3 60.00

Inginerie biomedicală 20 16 80.00

Managementul aplicaţiilor informaţionale (120) 17 9 52.94

Total 177 121 68.36

FTA

Managementul viti-vinicol 7 6 85.71

Calitatea şi securitatea produselor alimentare 40 25 62.50

Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering 20 17 85.00

Total 67 48 71.64

FIMIT

Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini 19 16 84.21

Inginerie şi management în sisteme de producţie 7 6 85.71

Managementul şi exploatarea transportului 21 15 71.43

Inginerie mecanică 14 12 85.71

Siguranţa şi ecologiuarea transportului rutier 20 17 85.00

Design industrial 6 5 83.33

Total 87 71 81.61

FUA

Managementul sistemelor de inginerie sanitare şi protecţia mediului 7 7 100

Drumuri, materiale şi mecanizare în construcţii 22 14 63.64

Urbanism şi amenajarea teritoriului 1 0 0.00

Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri 7 6 85.71

Design interior 12 12 100

Total 49 39 79.59

FCGC

Inginerie structurală 10 8 80.00

Cadastru şi dezvoltarea imobilului 9 5 55.56

Evaluare şi administrare imobiliară 24 18 75.00

Inginerie antiincendii şi protecţie civilă 21 19 90.48

Drept patrimonial 17 12 70.59

Total 81 62 76.54

FIEB

Administrarea afacerilor (90) 15 12 80.00

Economia afacerilor imobiliare (120) 7 2 28.57

Administrarea afacerilor (120) 11 12 109.09

Total 33 26 78.79

FTP

Design şi tehnologii poligrafice 8 4 50.00

Design şi dezvoltare de produs 10 8 80.00

Design vestimentar şi textil 3 1 33.33

Inginerie şi managementul afacerilor în industria uşoară 9 4 44.44

Total 30 17 56.67

Total UTM 640 468 73.13
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CICLUL III, STUDII SUPERIOARE 
DE DOCTORAT

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează studii de 
doctorat științific în următoarele domenii științifice:

 ■ Științe ale naturii
 ■ Științe inginerești și tehnologii
 ■ Științe sociale și economice

Din cele 29 de specialități științifice autorizate, 11 sunt 
atribuite Școlii Doctorale „Inginerie mecanică și civilă”, alte 
11 – Școlii Doctorale „Știința calculatoarelor, electronică 
și energetică”, iar 7 – Școlii Doctorale „Știința alimentelor, 
inginerie economică și management.

 ■ Specialități științifice autorizate.

Școala Doctorală - Inginerie Mecanică și Civilă

212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor

262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară

262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale

242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

271.01. Ingineria şi managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale)

211.03. Reţele inginereşti în construcţii

211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii

242.01. Teoria maşinilor, mecatronică

242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice

242.03. Tribologie

651.03. Arte plastice şi decorative

TOTAL - 11

Școala Doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și energetică”

131.03. Fizică statistică şi cinetică

122.03. Modelare,  metode matematice, produse program

221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor)

222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice

232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale

232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale

134.01. Fizica şi tehnologia materialelor

221.01. Sisteme şi tehnologii energetice

233.04. Echipamente şi  dispozitive biomedicale

233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică

273.02. Metode şi sisteme de control în metrologie

TOTAL - 11

Școala Doctorală - Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management

253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice

253.01. Tehnologia produseloralimentare de origine vegetală (cu specificarea  produselor şi procedeelor)

253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară

253.05. Procese şi aparate în industria alimentară

253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală  (cu specificarea  produselor şi procedeelor)

521.01. Teoria economică și politici economice

521.03. Economie și management în domeniul de activitate

TOTAL - 7

Admiterea la studii doctorale s-a desfășurat conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la studii superioare de doctorat, a.u. 2019-2020.

Conform metodologiei respective, pentru anul de studii 2019-2020 au fost depuse 28 de proiecte. MECC a acceptat 27 de 
granturi doctorale (ȘCEEn-8, ȘAIEM-8, IMC-11). 

22 de doctoranzi au fost înmatriculați la studii cu finanțare bugetară, după cum urmează: la ȘD ȘCEEn - 7 doctoranzi: (3 cu 
studii cu frecvență și 4 -studii cu frecvență redusă; la ȘD ȘAIEM- 8 doctoranzi: (5 doctoranzi la studii cu frecvență și 3 doctoranzi 
-studii cu frecvență redusă) și la ȘD IMC -7 doctoranzi: (5 -doctoranzi-studii cu frecvență și 2 doctoranzi-studii frecvență redusă). 
De asemenea au fost înmatriculați 8 doctoranzi la studii cu taxă: 4 -la ȘD ȘAIEM și $ -la IMC.

ADMITEREA LA DOCTORAT

 ■ Școlile doctorale sunt coordonate de către directorii Școlilor doctorale, după cum urmează:

 ■ Repartizarea granturilor cu finanțare bugetară (pe școli doctorale).

 ■ Școli doctorale UTM.

La începutul anului de studii 2018-2019 studiile superioare de doctorat, ciclul III se desfășurau în cadrul a 6 școli doctorale:

ŞTIINȚA CALCULATOARELOR, 
ELECTRONICĂ ŞI ENERGETICĂ

INGINERIE MECANICĂ ŞI CIVILĂ

ŞTIINȚA ALIMENTELOR, INGINERIE 
ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT

DIRECȚIA

DOCTORAT ȘI

POSTDOCTORAT

Denumirea școlii doctorale Director ȘD

ȘD Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management Pavel TATAROV, dr.hab., prof.univ

ȘD Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică Sergiu ZAPOROJAN, dr.conf.univ

ȘD Inginerie Mecanică și Civilă Petru STOICEV, dr.hab., prof.univ

școli doctorale proiecte depuse proiecte câștigate înmatriculați 
(buget)

înmatriculați
(taxă)

total 
înmatriculați

Știința calculatoarelor, 
electronică și energetică 8 8 7  (f.r.-4; zi-3) - 7

Știința alimentelor, inginerie 
economică și management 9 8 8  (f.r. -3; zi-5) 4  (f. r.) 12

Inginerie mecanică și civilă 11 11 7  (f.r.-2; zi-5) 4  (f.r.-3; zi-1) 11
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Analizând dinamica numărului de doctoranzi înmatriculați per ani de studii observăm o reducere a numărului de 
doctoranzi atât la studii finanțate de la bugetul de stat cât și numărul total de doctoranzi (inclusiv doctoranzi la studii cu 
taxă. O reducere mai semnificativă a numărului de doctoranzi cu finanțare bugetară se observă în anii 2017, 2019 și 2020 
(19, 22 și respectiv 18 doctoranzi).

Doctoranzii sunt ghidați de către conducătorii de doctorat: 69 în total (28 – ȘAIEM, 24 – SCEE, 17 – IMC).

Într-o măsură oarecare, numărul de granturi doctorale solicitate depinde de numărul de persoane abilitate cu dreptul de 
conducător de doctorat. O analiză a numărului de persoane abilitate cu dreptul de conducător de doctorat per facultăți a 
scos în evidență următoarele: deși numărul de persoane cu titlul științific de doctor per facultate depășește 50 % din totalul 
angajaților (cu excepția FCIM: numărul de personal care deține titlu științific reprezintă cota de 43%, FEIE-32%, FTP=37% și 
FUA=32%), atunci numărul persoanelor abilitate cu dreptul de conducător de doctorat este extrem de redus: 4 persoane din 
30 doctori -FCGC, 16 persoane din 53 doctori-FCIM, 6 persoane din 18 doctori-FEIE, 7 persoane din 34 doctori-FET, 9 persoane 
din 26 doctori-FIEB, 13 persoane din 59  doctori FIMIT, 14 persoane din 44 doctori-FTA, 3 persoane din 26 doctori FUA și nici 
o persoană abilitată la FTP.

O explicație al acestui decalaj îl constituie expirarea dreptului de conducător de doctorat pentru cei care dețineau deja 
acest drept. Totuși, partea majoritară nu întrunesc condițiile pentru completarea dosarului (în mare parte lipsa publicațiilor 
în baze de date WoS și Scopus).

Actualmente, 100 de doctoranzi urmează studii doctorale. În a.u. 2019-2020 numărul doctoranzilor era de 103. Numărul 
total al doctoranzilor se află în descreștere: de la 122 de doctoranzi în anul 2016-2017 la 100 de doctoranzi în 2020-2021, 
ceea ce constituie o reducere de circa 19%. 

Analizând numărul de doctoranzi per școli doctorale observăm că cel mai mare număr de doctoranzi își realizează 
programele de doctorat la ȘD ȘAIEM: 52 doctoranzi în 2017, reducându-se până la 43 de doctoranzi în 2019 și, respectiv 
38 doctoranzi în 2020. La ȘD SCEE numărul de doctoranzi este practic contant în ultimii 5 ani, variind între  35 și 38 de 
doctoranzi.  Numărul de doctoranzi la ȘD IMC este cel mai mic, dar stabil, variind între 23-26 doctoranzi.

 ■ Dinamica numărului doctoranzilor înmatriculați per ani de studii.

Forma de studiu 2015 2016 2017 2018 2019
(înmatriculați 2019-2020) 2020

Frecvență/buget 17 12 7 18 10 5

Frecvență redusă/buget 14 19 12 17 12 13

Total buget 31 31 19 35 22 18

Frecvență/taxă - - 2 - 1 -

Frecvență redusă/taxă 6 5 4 3 7 4

Total 37 36 25 38 30 22

38
43 45 47

52

36 35
38 36 38

26 25 25 23

32

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

DOCTORANZI PER AN DE STUDIU
ȘAIEM SCEE IMC

100 103 108 106

122

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

TOTAL DOCTORANZI PER ANI DE STUDIU

63

69

63

71

64

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

CONDUCĂTORI DOCTORAT PER ANI DE STUDIU

50

123

55
63

37

115

71

32

80

30

53

18

34
26

70

44

12

2626

43

14

26
21

59

29

7

21

4 5 4 4 3
8 7

3 5
0

5 2 4 2 3
8

2 0

FCGC FCIM FEIE FET FIEB FIMIT FTA FTP FUA

NUMĂRUL TOTAL DE DOCTORI RAPORTAT LA NUMĂRUL TOTAL DE PERSOANE 
ABILITATE CU DREPT DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 

nr. total de angajați nr.total de doctori doctori (titulari) doctori (funcții manageriale) doctori (cumul intern)
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Numărul total de doctoranzi raportat  la numărul de lectori universitari per facultăți

De asemenea s-a făcut o analiză a numărului de doctoranzi/ absolvenți la numărul de lectori universitari per facultate. La 
FCGC  sunt 7 lectori universitari care au absolvit studiile de doctorat, dar încă nu au susținut teza, 21 absolvenți- FCIM, 5-FEIE, 
11-FET, 6-FIEB, 17 -FIMIT, 7-FTA, 2-FTP și FUA-8.

În anul 2020 au absolvit studiile doctorale 23 de doctoranzi, 7 dintre care – studii cu frecvență, buget, 13 – studii frecvență 
redusă, buget și 3 – frecvență redusă, taxă.

În situația creată, pentru a susține persoanele respective si pentru a acorda suportul necesar au fost inițiate măsuri de 
reactivare a procesului de elaborare a tezelor de doctorat pentru candidații care au intrat la studii de doctorat până în anul 
2015 și anume: seminare de instruire cu absolvenții studiilor doctorale, familiarizarea cu cerințele actuale pentru susținerea 
tezei de doctorat etc.

INDICATORI AI MIȘCĂRII DOCTORANZILOR PER AN DE 
GESTIUNE

 ■ Numărul absolvenților, 2019-2020

forma de studiu 2015 2016 2017 2018 2019 2020

frecvență/buget 12 11 9 9 10 7

frecvență redusă/buget 19 15 16 15 19 13

frecvență/taxă - - 1 0 - -

frecvență redusă/taxă 4 3 1 1 5 3

total 35 29 27 25 34 23

În perioada 2019-2020 un doctorand a fost transferat de la forma de studii cu frecvență redusă la forma de studii cu frecvență. 5 
doctoranzi au beneficiat de concedii academice, iar alții 3 au fost restabiliți la studii după concediul academic. 

Concedii de creație în perioada respectivă nu a fost solicitate.

 ■ Transferuri ale doctoranzilor, 2019-2020

Transferuri Concediu academic 
acordat

Restabilit din concediu 
academic Exmatriculați 

ALINA BREGNOVA,
a. II – transferată de la 
f/r la secţia zi, Ord. nr. 

843-r din 18.12.2019

MIHAIL BATÎRI, 
a. II – acordarea concediului academic, 

Ord. nr. 9-d din 30.10.2020

ALEXANDR PEANCOVSCHII, 

a. III – acordarea concediu academic 
Ord. 1-d din 03.01.2021, ŞD ŞCEE

MARCELA BORŞEVICI, 
a. III – acordarea concediului academic, 

Ord. 2-d din 03.01.2021, ŞD ŞAEM

ELENA IOGU (PROSEANCHINA), 
a. III – acordarea concediului academic, 

Ord. 3-d din 03.01.2021, ŞD ŞAEM

MARIA GRIŢCO, 
a. III - restabilită din c.a., Ord. 

nr. 5-d din 04.06.2020

ANA VÎRLAN,
 a. IV – restabilită  din c.a. Ord. 

nr. 8-d din 30.10.2020

MIHAIL POTLOG, 
a. III – restabilit din c.a. Ord. 

nr. 10-d din 02.11.2020

MUSTIAȚĂ ALEXANDRU-FLORIN,
a. I, (România) , exmatriculat 

pe motivul pierderii legăturii cu 
doctorandul, Ordin Nr. 33-d din 

17.12.2019

50

123

55
63

37

115

71

32

80

20

70

37
29

11

45

27
20

54

5
10

3 2 0 2 0 2 22 0 3 0 0 0
4 3 0

7

21

5
11

6

17

7
2

8

FCGC FCIM FEIE FET FIEB FIMIT FTA FTP FUA

NUMĂRUL TOTAL DE DOCTORANZI / ABSOLVEȚI 
RAPORTAT LA NUMĂRUL DE  LECTORI UNIVERSITARI 

nr. total de angajați total lectori univ. doctoranzi actuali (UTM) doctoranzi (non UTM) absolvenți



96
Ra

po
rt

 A
nu

al
 2

02
0 

|  
ut

m
@

ut
m

.m
d 

  |
   w

w
w

.u
tm

.m
d

Pagina

97
Pa

gi
na

În perioada 01.12.2019 – 30.11.2020 și-au susținut tezele de doctor 10 doctoranzi, iar alții 5 și-au susținut tezele în cadrul 
Seminarului științific de profil.

În perioada de raport au fost constituite 7 Seminare Științifice ale Școlilor Doctorale:

În cadrul Școlilor Doctorale a fost inițiată procedura de actualizare a planurilor de studii doctorale, ciclul III.În anul 2020, susținerea a două din cele 10 teze susținute a avut loc după noua metodologie:

TEZE SUSȚINUTE ACTIVITĂȚI ȘCOLI DOCTORALE

 ■ Teze de doctorat susținute.  ■ Seminare Științifice a Școlilor Doctorale

Total teze susținute 
per ani de studii

2020 10 5 (SȘP)

2019 16

2018 10

2017 14

2016 8

2015 12

Vasile POSTICĂ

Teza de doctor în tehnică 
"Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de 
oxizi metalici și a rețelelor lor", specialitatea 233.01 Nano-
microelectronică şi optoelectronică.

Conducător științific: dr. hab. în tehnică, prof. univ. Oleg LUPAN, 
UTM.
Școala Doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și 
energetică”.

Oxana RADU

Teza de doctor în tehnică 
"Compoziții alimentare pe baza uleiului de nucă rezistente la 

degradări oxidative"

Conducători ştiinţifici: 
dr. hab. în științe tehnice, prof. univ. Pavel TATAROV, 

dr. în chimie, conf. univ. Alexei BAERLE
Școala Doctorală „Știința alimentelor, inginerie economică și 

management”.

Școala Doctorală SȘȘD

SAIEM Inginerie economică și management
Știința alimentelor

SCEE Energetică şi inginerie ilectrică (FEIE) 
Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale şi dispozitive eelectronice

IMC
Inginerie mecanică
Inginerie civilă
Componenta „Urbanism şi arhitectură”
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VIOLINA POPOVICI

drd., a. III,  ȘD ȘAIEM. Erasmus+, Programme Key Action 1 
(KA!)&), International credit mobility for higer education 

students and staff interstutional Agreement, Leipzig 
University, Germany

IULINA SANDU

drd., a. IV, ȘAIEM, Erasmus+, Student Mobility, Slovak 
University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic

TATIANA BLANARI

drd., a. IV, ȘAIEM. Erasmus+, Student Mobility, 
Slovak University of Agriculture, Nitra, 
Slovak Republic

ALEXANDRA SAVCENCO

drd., a. II, Erasmus +, Student Mobility, Slovak University 
of Agriculture, Nitra, Slovak Republic

Pentru concursurile „Bursa de excelență a Guvernului” și „Bursa pe domenii științifice” au aplicat 5 doctoranzi, 2 dintre care au 
devenit câștigători.

DIANA CRUCIRESCU, una dintre cei 21 de bursieri de excelență, specialitatea științifică 253.01. Tehnologia produselor 
alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor), a. III, Școala Doctorală „Știința alimentelor, inginerie 
economică și management”.

CONSTANTIN BOROSAN, unul din cei 5 beneficiari ai Bursei pe domenii științifice, specialitatea științifică 221.01. Sisteme şi 
tehnologii energetice, a. III, Școala Doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și energetică”.

Trei persoane au beneficiat de bursa doctorală și, respectiv postdoctorală „Eugen Ionescu”, oferită de Guvernul României și 
Agenția Universitară a Francofoniei (AUF). Bursele respective pentru doctoranzi și profesori-cercetători francofoni prevăd un stagiu 
de trei luni într-o țară europeană. 

Programul le permite cercetătorilor din universitățile-membre ale Agenției Universitare a Francofoniei să beneficieze de 
mobilitate de cercetare timp de 3 luni, în perioada mai-iulie 2020, în una dintre cele 26 de instituții de învățământ superior din 
România, care au propus subiecte de cercetare. 

Bursa va acoperi indemnizația lunară pentru doctoranzi în mărime de 800 de euro și pentru postdoctoranzi – de 1000 de euro, 
cheltuielile de transport tur-retur și asigurarea medicală.

BURSE OBȚINUTEMOBILITĂȚI ALE DOCTORANZILOR
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PIANÎH ALEXEI

România, Constanţa. Universitatea Ovidius. Programme 
„Eugen Ionescu”, 2019-2020, Burse de doctorat. 15 iunie 2020 

pe 3 luni. Domeniul:  Electronică şi Energetică. ȘD SCEE

EUGENIA COVALIOV

România. Galați. 15 iunie 2020 pe 3 luni. Domeniul: Industria 
Alimentară. Departament Alimentație și Nutriție

NADEJDA TURCULEȚ

România, Galaţi Universitatea „Dunărea de Jos”. 15 iunie 
2020 pe 3 luni. Domeniul: Industria Alimentară. ȘD ȘAIEM
Programul de Burse este adresat doctoranzilor şi 
cercetătorilor înscriși la universitățile membre ale 
Agenției Universitare a Francofoniei  (AUF) şi prevede 
efectuarea unui stagiu de cercetare de 3-6 luni, în funcţie 
de amploarea proiectului de cercetare.

ACTIVITĂȚI EXTRA CURRICULUM ALE DOCTORANZILOR

Participări la Expoziții Naționale și Internaționale

 ]The 24th International Exhibition of Inventics ”INVENTICA 2020” Iaşi, România, 17 – 19 iunie 2020.

 ]Masa rotundă „European Network of Research & Innovation Centres and Hubs ENRICH Information Day & Training” din cadrul 
Expoziției INFOINVENT-2019, 23 noiembrie, 2019, Centrul internațional MoldExpo, Chișinău, Moldova.

 ]Conferinţa Inovaţională Internaţională cu genericul „Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea Durabilă” în cadrul Programului 
Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT-2019, 23 noiembrie, 2019, Centrul internațional MoldExpo, Chișinău, 
Moldova.

Alte activități științifice/mobilități, scoli de vara/burse/:

 ]Punct Național de Contact pentru Configurațiile „Clean, secure and efficient energy” și „Smart, green and integrated 
transport” în Programul cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene „Orizont-2020” (Comisia Europeană, Bruxelles, 
Belgia) - POSTORONCĂ Sv.

 ]Paricipare în calitate de Reprezentant oficial din partea R. Moldova la ședințele Comitetului de Program pentru Configurația 
„Clean, secure and efficient energy” al Programului Cadru al UE „Orizont 2020”. 14 ianuarie 2020, Bruxelles, Belgia - 
POSTORONCĂ Sv.

 ]Expert și autor de lecții la clasa a IX-a în cadrul proiectului educațional „Educație Online” – GRIGORIEV Eugeniu.

 ]Membru al Grupului de lucru privind modelarea dezvoltării sistemului energetic al Republicii Moldova pe termen lung din 
cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii – BOROSAN Constantin, EFREMOV Cristina.

 ]Formator Lego Education - ANDRIEVSCHI-BAGRIN Veronica.

Participări la proiecte, granturi de cercetare sau transfer tehnologic:

 ]Competențe digitale aplicate în metode inovative de predare-învățare UTeach în cadrul Programului Tekwill Ambassadors, 
perioada 27 mai 2020- 28 februarie 2021.

Participări în activități de consultanță, activități editoriale, etc.

 ]Evaluator la Concursul Republican „În memoriam Mihai Marinciuc”;

 ]Evaluator la Concursul Republican de fizică teoretică și experimentală „Gallileo”;

 ]Evaluator la Olimpiada de Fizică etapa sector, etapa municipală anul 2020;

 ]Membru al Comitetului tehnic pentru normare tehnică și standardizare în construcții CT-C 10 G „Instalații termice de 
ventilare și condiționare a aerului” și CM (01 - 04) „Eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor” (Ministerul Economiei și 
Infrastructurii);

 ]Expert la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC);

 ]Membru al Grupului de lucru privind elaborarea conceptului ”Oraș sigur” în Republica Moldova;

 ]Membru al echipei de consultanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova în scopul elaborării studiului 
de pre-fezabilitate cu privire la soluțiile posibile pentru pilotarea cooperativelor energetice din Republica Moldova.
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POSTDOCTORAT

În perioada 2019-2020, în cadrul UTM 3 persoane realizează programele de postdoctorat

5 persoane au aplicat la concursul proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru 
anul academic 2020-2021, la 3 priorități strategice: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor, Provocări 
societale,  Competitivitate economică și tehnologii inovative.

ALEXEI BAERLE
dr. conf., FTA, anul II, ȘAIEM

ANGELA MUNTEANU

dr.art. Departament Arhitectură,
Facultatea Urbanism și Arhitectură

Prioritate Strategică - Provocări societale
Specialitatea - 652.04. Design de interior, 
mediu şi arta peisajului

EDUARD MONAICO

Prioritate Strategică - Competitivitate 
economică și tehnologii inovative

Specialitatea - 134.01 Fizica şi tehnologia 
materialelor

RUSLAN ȚĂRNĂ

Prioritate Strategică - Agricultură durabilă, 
securitate alimentară și siguranța alimentelor

Specialitatea - 253.05. Procese și aparate în 
industria alimentară

RODICA SIMINIUC

dr. Departament Alimentație și Nutriție, 
Facultatea Tehnologia Alimentelor

Prioritate Strategică - Agricultură durabilă, 
securitate alimentară și siguranța alimentelor

Specialitatea - 253. 01. - Tehnologia 
produselor alimentare de origine vegetală

VIORELIA LUNGU

Prioritate Strategică - Provocări societale

Specialitatea - 531.01.Teoria generală a 
educației

LILIANA POPESCU
dr. conf., FTA, anul II, ȘAIEM

ALIONA GHENDOV-MOSANU
dr. conf.univ., FTA, anul III, ȘAIEM

 ■ Proiecte câștigate din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021

Postdoctoranzi absolvenți:

Totodată, postoctoranzii care au finalizat programele de postoctorat au prezentat rapoartele activității de evaluare prealabilă a 
tezei te doctor habilitat, după cum urmează:

19 noiembrie 2020, în cadrul seminarului științific al Departamentului Ingineria Fabricației, UTM, a avut loc prezentarea 
raportului activității de evaluare prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr. RODION CIUPERCĂ, conf. univ., cu 
tema „Creșterea performanțelor aerodinamice ale rotoarelor eoliene cu ax vertical”, specialitatea 242.01 – Teoria mașinilor, 
mecatronică. 

Consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. Ion Bostan.

27 noiembrie 2020, în cadrul departamentului Design Industrial și de Produs UTM, a avut loc evaluarea prealabilă a tezei de doctor 
habilitat în tehnică a domnului dr., conf. univ. MAXIM VACULENCO, cu tema “Transmisii precesionale cu profil necongruent al 
dinților angrenajului”, specialitatea 242.01. “Teoria mașinilor, mecatronică”.

Consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN.

GRANTURI SOLICITATE ÎN 2020-2021
Pentru anul de studii 2020-2021 au fost solicitate 23 de granturi doctorale, toate 23 fiind câștigate. La studii doctorale cu finanțare 

de la bugetul de stat au fost înmatriculați  22 doctoranzi.

Știința calculatoarelor, electronică și 
energetică

Știința alimentelor, inginerie economică și 
management Inginerie mecanică și civilă

Cifrul, specialitatea Granturi solicitate Cifrul, specialitatea Granturi solicitate/
conducător Cifrul, specialitatea Granturi solicitate

131.03. Fizică statistică şi 
cinetică

Vasile TRONCIU
Nellu CIOBANU

252.03 Tehnologia 
băuturilor alcoolice și 

nealcoolice

Mircea BERNIC
Mircea BOLOGA

242.01. Teoria 
mașinilor, mecatronică 2 – Ion BOSTAN

122.03. Modelare,  metode 
matematice, produse 

program
Galina MARUSIC

253.01. Tehnologia 
produselor alimentare 

de origine vegetală

Aliona GHENDOV- 
MOȘANU

242.05. Tehnologii, 
procedee și utilaje de 

prelucrare
1 – Pavel TOPALĂ

134.01. Fizica şi tehnologia 
materialelor Nicolae SÎRBU 

253.02. Tehnologii 
biologice și chimice în 

industria alimentară
Artur MACARI

242.05. Tehnologii, 
procedee și utilaje de 

prelucrare
Alexandru OJEGOV

122.03. Modelare, metode 
matematice, produse 

program
Galina MARUSIC

253.01. Tehnologia 
produselor alimentare 

de origine vegetală

Aliona GHENDOV- 
MOȘANU

242.05. Tehnologii, 
procedee și utilaje de 

prelucrare
Vladislav RUSNAC

122.03. Modelare,  metode 
matematice, produse 

program
Anatolii BALABANOV

252.03 Tehnologia 
băuturilor alcoolice și 

nealcoolice
Liviu VACARCIUC

242.05. Tehnologii, 
procedee și utilaje de 

prelucrare
1 - Pavel TOPALĂ

233.01. Nano-
microelectronică şi 

optoelectronică
Oleg LUPAN

521.03. Economie 
şi management în 

domeniul de activitate
Larisa BUGAIAN

232.03. Tehnologii şi 
sisteme în securitatea 

informațională
Victor MORARU

521.03. Economie 
şi management în 

domeniul de activitate
Svetlana ALBU

232.01. Sisteme de 
conducere, calculatoare şi 

rețele informaționale
Victor ABABII

232.01. Sisteme de 
conducere, calculatoare şi 

rețele informaționale
Viorica SUDACEVSCHI

232.01. Sisteme de 
conducere, calculatoare şi 

reţele informaţionale
Victor MORARU

TOTAL 8 10 (din care 3 cu taxă) 3+1 cu taxă
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GENERALIZĂRI OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2021

*Actualmente la studii postdoctorale își realizează studiile 
103 doctoranzi.

Au fost depuse 23 de granturi doctorale finanțate de la 
bugetul de sta, dintre acestea au fost acoperite 18 locuri:

8 
doctoranzi la ȘD ȘCEEn

7 
doctoranzi la ȘAIEM

3 
doctoranzi la IMC

42 doctoranzi-ȘAIEM

36 doctoranzi-SCEE

25 doctoranzi-IMC

1. Programele de doctorat din cadrul UTM, în anul 2019-2020 au fost organizate în 3 scoli doctorale, cu un număr total de 103 
doctoranzi: (SAIEM – 42, SCEE – 36, IMC – 25).

2. Din numărul total,  8 doctoranzi sunt cetățeni străini: 2 – din Republica Populară Chineză (ȘAIEM), 1 – din Iraq, 5 – din 
România.

3. În ghidarea doctoranzilor (2019-2020) au fost implicați 69 conducători de doctorat: SAIEM-28 (dr. hab., prof. univ. – 16), 
SCEE-24 (dr. hab., prof. univ. – 12), IMC- 17 (dr. hab., prof. univ. – 7).  De asemenea, doctoranzii au fost ghidați de circa 115 
îndrumători de doctorat.

4. În perioada 01.11.2019 – 20.12. 2020 și-au susținut public tezele 10 doctoranzi, 2 dintre care și-au făcut studiile după planul 
de studiu din 2015, susținând tezele de doctor conform metodologiei noi de evaluare și susținere a tezelor de doctorat în 
cadrul UTM.  Alți 5 doctoranzi și-au prezentat tezele în cadrul SȘP, urmând în curând să-și susțină public tezele;

5. A fost inițiat și finalizat programul electronic Doctorat;

6. În cadrul Școlilor Doctorale a fost inițiată procedura de actualizare a planurilor de studii doctorale, ciclul III;

7. Pentru anul de studii 2021 au fost depuse 23 de granturi doctorale finanțate de la bugetul de stat. Dintre acestea au 
fost acoperite 18 locuri: ȘAIEM – 7, SCEE – 8, IMC – 3. Patru studenți au fost înmatriculați la studii cu taxă. În total au fost 
înmatriculate 22 de persoane. Anul de studii a demarat din 01.01.2021. Pentru toate specialitățile ȘD a fost elaborat orarul 
(pentru anul întreg), acesta fiind plasat ulterior pe pagina web a UTM. De asemenea, la dispoziția doctoranzilor și a cadrelor 
științifico-didactice a fost pus calendarul universitar pentru ciclul III, doctorat;

8. Actualmente, în cadrul  programele de Postdoctorat își desfășoară activitatea de cercetare 2 postdoctoranzi (ȘD ȘAIEM), în 
anul 2;

9. Pentru anul 2021 au fost depuse și câștigate 5 proiecte în cadrul Programelor de Postdoctorat, care cuprind 3 priorități 
strategice: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor – 2; Provocări societale – 2; Competitivitate 
economică și tehnologii inovative – 1.

Obiective stabilite Termeni Responsabili 

Actualizarea  și aprobarea (de Senatul UTM) planurilor de studii la ciclul 3 Doctorat pentru 
toate specialitățile Școlilor Doctorale 31.06.2021 Directorii Școlilor 

Doctorale (ȘD)

Actualizarea conținutului cursurilor, a metodelor de predare la ciclul III, Doctorat, 15.09.2021 Titularii disciplinelor,  
Directorii ȘD

Adaptarea şi eficientizarea programelor pentru doctoranzii străini 2021 Directorii ȘD

Aplicarea unei abordări proactive în ceea ce privește promovarea studiilor de doctorat în 
rândul studenților, masteranzilor etc. 31.05.2021

Directorii ȘD, 
Direcția Doctorat și 
Postdoctorat (DDP)

Punerea în aplicare a programului electronic  Doctorat 30.01.2021 DDP

Implementarea, extinderea mecanismelor de suport administrativ, informațional etc., pentru 
cadrele didactice care au absolvit studiile doctorale până în 2014, dar nu au susținut teza 
de doctor. În acest scop: elaborarea unui grafic de raportări sistematice a doctoranzilor și 

conducătorilor de doctorat privind evoluția perfectării tezei

2021 Directorii ȘD

Monitorizarea și acordarea suportului necesar cadrelor didactice UTM în scopul obținerii 
abilitării cu dreptul de conducător de doctorat 2021 Directorii ȘD, DDP

Actualizarea Regulamentului UTM de Organizare și desfășurare a studiilor superioare de 
doctorat, ciclul III, conform Planului-cadru pentru studii superioare de doctorat, ciclul III, 

ord. nr. 1036 din 28.09.2020
Iulie 2021 DDP

Informarea și inițierea procedurii de organizare în cadrul UTM a doctoratului profesional în 
domeniul artelor 2021 DDP

Colaborare cu MECC și ANACEC în vederea revizuirii și îmbunătățirii regulamentelor MECC și 
ANACEC privind admiterea la doctorat DDP
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COLEGIUL TEHNIC

ASPECTE GENERALE

În baza ordinului Ministerului Ştiinţei şi Învățământului a R.S.S. Moldova nr. 250 din 5 iulie 1991 Liceul 
Tehnic din oraşul Chişinău a fost reorganizat în Colegiul Tehnic din oraşul Chişinău.

La 1 iulie 2000 în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 253 din 15 martie 2000 şi ordinului 
Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei nr.170 din 23 martie Colegiul Tehnic din Chişinău a fost transferat în cadrul 
Universităţii Tehnice a Moldovei, începând cu 1 iulie 2000, ca unitate funcţională a acesteia, având denumirea 
de Colegiul Tehnic al UTM.

Colegiul Tehnic al UTM este o componentă a sistemului național de învățământ, care oferă programe de 
studii medii în profil tehnic. Învățământul în domeniul de formare profesională 715. Mecanică și prelucrarea 
metalelor are misiunea de a pregăti specialiști capabili să asigure conceperea și industrializarea produselor 
industriale competitive pe piața internă și regională, să asigure competitivitatea întreprinderilor și este 
orientat spre: concepția și industrializarea produselor competitive pe piață; designul modern al produselor 
și mediului industrial; structuri organizatorice contemporane; promovarea inovațiilor și a transferului 
tehnologic; promovarea tehnologiilor moderne; utilizarea mașinilor și sistemelor de producție avansate; 
managementul eficient. 

Cursurile prevăd activități asistate de calculator, utilizarea tehnologiilor informaționale industriale: 
concepția constructivă, ingineria, fabricația, controlul numeric, planificarea și urmărirea producției, 
mentenanță și calitate, gestiunea resurselor materiale și de fabricare a întreprinderii, managementul 
informației despre produs pe parcursul ciclului de viață. 

Funcția de bază a domeniului este concepția și industrializarea produselor prin tehnologiile integrale 
„produs-proces” și se realizează în cadrul fiecărui program de formare printr-un bloc comun ce permite 
punerea accentului pe activități și obiecte specifice, fiind respectate principiul complementarității și 
principiul formării specialiștilor.

Nivelul programului de formare profesională: Nivelul IV

Domeniul de formare profesională: 715 - Mecanică și prelucrarea metalelor

Specialitățile: 71540 - Mașini și sisteme de producere

71590 - Tehnologia prelucrării materialelor

715110 - Utilaj tehnologic industrial și accesorii

Nr. de credite de studii: 120 ECTS

Durata programului: 
conform planurilor de învățământ aprobate de către Ministerul Educației al RM în anul 2016 și 2018; 

în temeiul Ordinelor de înmatriculare, durata programului de studii în cadrul 
Colegiului este de 4 ani și 2 ani (învățământ dual).

CARACTERISTICA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ALE 
INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, INCLUSIV DE SCURTĂ DURATĂ, ÎN ANUL 2020

Domeniul de formare 715 Mecanică şi prelucrarea metalelor are tangențe relevante cu programele de formare din alte domenii, 
care au o serie de competențe similare la formare sau includ competențe specifice specialităților din domeniu în calitate de 
discipline cu funcții general inginerești.

Necesitățile pentru programele de formare profesională sunt identificate la nivelul național prin consultații cu angajatorii și 
pornind de la rezultatele angajării în câmpul muncii practic a tuturor absolvenților.

Organizarea învățământului continuu determină caracterul pregătirii specialiștilor de nivelul IV – pregătirea fundamentală 
”generalizată”, de la care ulterior pornesc procese de instruire atât pe verticală, cât și pe orizontală.

Pentru a face față sporului de productivitate impus de legitățile economiei de piață, echipamentele sunt automatizate, 
robotizate, legate în sisteme cât mai complexe, cadrele didactice efectuează la necesitate cursuri de perfecționare sau recalificare 
profesională, astfel asigurând calitatea studiilor. 

Elevii sunt implicați în procesul de studii conform cerințelor stipulate în planul de învățământ, participă la activități 
extracurriculare atât în cadrul instituției, cât și în afara ei. Stagiile de practică, la fel, se desfășoară după cerințele stipulate în planul 
de învățământ și în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a practicii.

 ■ Numărul de elevi înmatriculaţi în anul 2020.

Nr. total de elevi înmatriculați, conform Planului de înmatriculare, la 01.10.2019 - 63 ELEVI

71540 - Mașini și sisteme de producere
20 ELEVI

715110 - Utilaj tehnologic industrial și accesorii
10 ELEVI

71590 - Tehnologia prelucrării materialelor
20 ELEVI

71590 - Tehnologia prelucrării materialelor (dual)
13 ELEVI

buget 63 elevi 

contract 0 elevi

băieţi 58 elevi

fete 5 elevi

rămaşi fără ocrotire părintească 0 elevi

din raioanele de est 0 elevi

cu dezabilități 0 elevi
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 ■ Contingentul de elevi al Colegiului Tehnic al UTM în a.2020 ■ Repartizarea elevilor după criterii de gen în anul 2020.

 ■ Contingentul de elevi al Colegiului Tehnic al UTM.

 ■ Numărul mediu de burse în anul 2020.

Nr. total de grupe de elevi la programe de nivel IV
la 01.09.2020 – 11

Total elevi 
la data de 01.10.2020 –228

la anul I – 3 grupe
la anul II – 4 grupe
la anul III – 2 grupe
la anul IV – 2 grupe

anul I – 63 elevi
anul II – 80 elevi
anul III – 43 elevi
anul IV – 42 elevi

Limba de instruire - română
Studierea limbilor străine I

engleză - 166 elevi
franceză - 62 elevi

Forma de finanțare:
buget – 212 elevi

contract – 16 elevi

Gen:
băieţi – 203

fete – 25
Numărul elevilor din raioanele de Est – 0

Nr. mediu de burse pentru studii (01.01-30.06.2020) – 111 elevi Nr. mediu de burse pentru studii (02.09-31.12.2020) – 127 elevi

buget – 109 elevi
contract – 2 elevi

buget – 127 elevi
contract – 0 elevi

Nr. mediu de burse sociale (01.01-30.06.2020) – 0 elevi Nr. mediu de burse sociale (02.09-31.12.2020) – 15 elevi

buget – 0 elevi
contract – 0 elevi

buget – 15 elevi
contract – 0 elevi

Nr. mediu de burse de performanţă învăţământul dual
(01.01-30.06.2020)  – 2 elevi

Nr. mediu de burse de performanţă învăţământul dual
(02.09-31.12.2020)  – 0 elevi

 ■ Informaţie privind nr. de elevi absolvenţi în cadrul programelor de formare profesională în anul 2020.

 ■ Analiza calitativă a susţinerii probelor de absolvire.

 ■ Rezultatele finalizării programelor de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

Codul specialităţii Specialitatea Durata
programului

Nr. de elevi absolvenţi 
ai anului de studii

%  absolvenţilor 
din nr. celor admişi iniţial

71540 Mașini și sisteme de producere 4 ani 21 elevi 95,45 %

71590 Tehnologia prelucrării materialelor 4 ani 13 elevi 48,14 %

71590 Tehnologia prelucrării materialelor 2 ani 3 elevi 27 %

715110 Utilaj tehnologic industrial şi accesorii 4 ani 16 elevi 80 %

Total: 53 62,64 %

Forma de evaluare: Examen de calificare -susținerea probei de evaluare sau a proiectului de diplomă
Conform Legii 88/2020 în anul 2020 s-a anulat susţinerea examenului de calificare

Diploma de studii profesionale s-a eliberat elevilor care au finalizat în acest an programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară 
nonterțiară cu medii de promovare a unităților de curs/stagiilor de practică prevăzute în planul de învățământ mai mari sau egale cu „5” (cinci)

Nr. de elevi absolvenţi 53 elevi

Admişi inclusiv din anii precedenţi 2 elevi

Numărul de elevilor cu nota medie la absolvire:

10 0 elevi

9,0-9,99 7 elevi

8,0-8,99 14 elevi

7,0-7,99 16 elevi

6,0-6,99 13 elevi

5,0-5,99 3 elevi

1,00-4,99 0 elevi

Nota medie la absolvire 6,83

58
92%

5
8%

REPARTIZAREA ELEVILOR ADMIȘI ÎN 2020
DUPĂ CRITERII DE GEN

BĂIEȚI FETE

203
89%

25
11%

REPARTIZAREA ELEVILOR ADMIȘI ÎN 2020
DUPĂ CRITERII DE GEN

BĂIEŢI FETE

2 0

109

127

BURSE 
01.01.2020 - 30.06.2020

BURSE
02.09.2020 - 31.12.2020

REPARTIZAREA BURSELOR ÎN ANUL 2020
CONTRACT BUGET 

0 00

15

BURSE SOCIALE
01.01.2020 - 30.06.2020

BURSE SOCIALE
02.09.2020 - 31.12.2020

REPARTIZAREA BURSELOR SOCIALE ÎN 2020
CONTRACT BUGET 

0

3

13

16

14

7

0

1.00 - 4.99 5.00 - 5.99 6.00 - 6.99 7.00 - 7.99 8.00 - 8.99 9.00 - 9.99 10.00

REZULTATELE FINALIZĂRII PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 
TEHNICĂ POSTSECUNDARĂ ȘI POSTSECUNDARĂ NONTERȚIARĂ
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 ■ Tabelul nr. 6 Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenţilor 2020.

angajaţi în câmpul muncii pe specialitate 4 elevi

angajaţi în alt domeniu 12 elevi

afacere proprie (antreprenor) 0 elevi

continuă studiile 24 elevi

neangajat 4 elevi

serviciul militar 0 elevi

concediu de îngrijire a copilului 0 elevi

plecat peste hotare 2 elevi

alte prevederi 7 elevi

total absolvenţi 53 elevi

 ■ Participarea Colegiului Tehnic al UTM la diverse concursuri.

Denumirea 
concursului

Nivel Clasament Numele, 
elevului

Numele, 
profesorului

Olimpiada la disciplina Desen Tehnic local I
II

III

Țîmbal Ian
Bob Cătălina

Toma Tatiana

Pendus Andrei

Olimpiada Regională la fizică regional III Doni Nicolae Gusina Liudmila

La jocurile militar-sportive
 „Pe meleagurile natale” 

cu premilitarii sectorului Ciocana 
Haltere, Otgon

local I Bulai Ion, Brăguț Tudor, Colonițchi Cristian, Burca Andrei, 
Cotunin Alexandru, Popistaș Vadim, Stanciu Stelian, 

Cazac Victor, Lungu Ion, Gherbali Danil, Negru Gheorghe, 
Bolotov Mert, Gaiduc Ion, Rotaru Dorin, Ostafciuc Iulian, 

Chilinciuc Ion, Temașenco Ruslan, Tomacu Daniel

Cărăuș Lilia
Cărăuș Artur

Campionatul inter UTM 
Baschet, Cros

local I, II Rusu Capitolina, Belescu Gabriela,  Parfeni Tatiana, 
Ursu Andreea, Bob Cătălina, Baltag Elena, Brăguț Tudor

Cărăuș Lilia
Cărăuș Artur

 ■ Tabelul nr. 8 Personalul didactic al Colegiul Tehnic al UTM.

nr. total de cadre didactice la 01.10.2020 30

bărbaţi 17

femei 13

cu studii superioare 29

care au obţinut grad didactic în anul de studii respectiv 1

cadre didactice titulare 14

cu grad managerial 1

cu grad didactic superior 0

cu grad didactic I 2

cu grad didactic II 7

cu grad ştiinţific 0

fără grad didactic 5

cadre didactice angajate prin cumul 16

cu grad didactic 6

fără grad didactic 10

 ■ Asigurarea elevilor cu cămine.

Numărul de elevi care solicită cămin 61

Numărul de elevi cazați 61

% asigurării elevilor cu cămin 100%

CONSOLIDAREA PLATFORMEI DE DIALOG SOCIAL, INCLUSIV ÎN SCOPUL 
DELEGĂRII ELEVILOR LA STAGIILE DE PRACTICĂ

PARTENERIATUL SOCIAL ÎN ANUL 2020

 ■ Colaborarea instituţiei cu mediul de afaceri în utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor moderne pentru pregătirea 
profesională a elevilor.

Nr. de parteneri sociali, întreprinderi, asociaţii etc. 
cu care au fost semnate în anul de studii contracte /acorduri de colaborare etc. 7

naţionali 7

internaţionali 0

Nr. de contracte/acorduri de colaborare încheiate în anul de studii 7

Investiţii (conform contractului), din instituţie 0

Alocaţii (conform contractului), din partea proiectului 0

Scopul parteneriatului Desfășurarea practicilor de absolvire și tehnologice 
conform planului de învățământ pentru anul 2020.

 ■ Consolidarea platformei de dialog social.

Parteneri sociali, întreprinderi, asociaţii etc. Scopul contractului

SRL „Tahibir”

Asigurarea elevilor cu locuri pentru organizarea și 
desfășurarea practicii tehnologice și de absolvire

SRL „Trusc”

SA „Petrom-Moldova”

SRL „Gheorghe Standart”

SRL „Modols”

SA „Bucuria”

SA „Efes-Vitanta Moldova”

 ■ Acorduri de cooperare pentru organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual.

ÎCS Grip-Engineering SRL 8 elevi

ÎCS „Industrial Manufacturing Group” SRL 2 elevi

„Metal-Corp GRP” SRL 1 elev

SRL „Cris” 1 elev

ÎSOCI „Moldova-Concert” 1 elev
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FORMAREA CONTINUĂ

Activitățile de formare continuă în anul 2020 au fost organizate de către Centrul Universitar de Formare Continuă, cu 
participarea facultăților și departamentelor UTM în două direcții principale de activitate:

 ] Formarea continuă a specialiștilor din întreprinderi și 
persoanele fizice cointeresate;

 ] Formarea continuă a cadrelor didactice din instituțiile 
de învățământ profesional tehnic și a cadrelor didactice 
de fizică din licee.

 ] Serviciile de formare continuă au fost realizate în cadrul 
a 78 de programe de formare continuă, inclusiv:

 ] 42 de programe de formare continuă a specialiștilor din 
economia națională, inclusiv 4 programe de recalificare 

profesională, calificare suplimentară 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;

 ] 18 programe (2-8 ore) de instruire cadre didactice din 
instituții de învățământ, inclusiv UTM, particularități 
instruire online organizate la FCIM.

DINAMICA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE CONTINUĂ ȘI 
PARTICIPAREA FACULTĂȚILOR 

În perioada de referință, au fost organizate cursuri de formare continuă în cadrul a 42 de programe de formare profesională a 
specialiștilor din economia națională. În activitățile de formare profesională continuă s-au evidențiat facultățile FIMIT, FUA, FTA, 
FCGC cu participarea căror au fost perfecționate 2450 pers. (97 %) din numărul total de 2532 de specialiști perfecționați la UTM, cu 
manopera de 317069 om/ore (99 % ) din manopera activităților de formare continuă a specialiștilor.

 ■ Dinamica activităţilor de formare continuă în anii 2015 – 2020.

Rezultatele participării facultăţilor în activităţile de formare continuă în anul 2020.

Rezultatele comparative ale numărului de specialiști perfecționați cu participarea facultăților în anii 2019 și 2020

 ■ Diagrama participării facultăților în activitățile de formare continuă în anul 2020.

Facultatea
Persoane perfecționate Nivelul

comparativ pers. 2020 față de 20192019 2020

FIMIT 1757 2039 + 16 %

FUA 299 151 - 51 % *)

FTA 255 241 -5 %

FTP / ZIPhouse 225 82 de 2,7 ori mai puțin

FCGC 72 19 de 2,3 ori mai puțin

FIEB 0 0 -

FEIE 0 0 -

FCIM 4 programe FC scurtă durată 2-8 ore

Total FC specialiști 2612 2532 reducere cu 3 %

Total FC specialiști 2612 2532 3 %

*) La FUA reducerea numărului de persoane perfecționate a fost compensată cu extinderea cursurilor de recalificare profesională în baza studiilor superioare, creșterea 
manoperei de formare continuă.

526 588 647 537
368

2598
2805

2550 2612 2532

3124
3393

3197 3149
2900

2016 2017 2018 2019 2020

DINAMICA FORMĂRII CONTINUE LA UTM ÎN PERIOADA 2016-2020

CADRE DIDACTICE SPECIALIȘTI TOTAL

Per total, în perioada 2016-2020 au fost perfecționate 15763 de persoane, inclusiv: specialiști din economie națională – 13097 de 
persoane, cadre didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic – 2666 de persoane

2039

36
151

0

241

2719 00
73

0 00 1
82

0

SPECIALIȘTI, PERS. CD SPECIALITATE, PERS.

FIMIT FUA FTA FCGC FET FEIE FIEB FTP /ZIPHOUSE

29

17

11

2 2

8

2 1 23
0

2

15

4
6

1
3

0

FTA FIMIT FUA FCIM FCGC FTP FEIE FET FIEB

PROPUNERILOR FACULTĂȚILOR PRIVIND PROGRAMELE DE FORMARE 
CONTINUĂ ÎN ANUL 2020

PROGRAME IMPLEMENTATE PROGRAME NOI
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 ■ Manopera activităților de formare continuă a specialiștilor la facultățile UTM și numărul echivalent de studenți în 2020.

Facultatea Nr. programe FC a 
specialiștilor

Nr., pers. 
perfecţionate

Manopera FC 
om/ore cont. direct

Nr. echiv. studenţi
Licenţă, pers. 2019

FIMIT 17 2039 254286 282
FUA 7 151 35679 40
FTA 5 241 25280 28

FTP/ ZIP house 12 82 2260 3
FCGC 1 19 1824 2
Total 42 2532 319329 om/ore cont. direct 355 pers. echiv. stud.

Manopera anuală a instruirii unui student (licență): 15 ore x 60 p.c.= 900 ore contact direct

EXTINDEREA PARTENERIATELOR CFC DE FORMARE 
CONTINUĂ ȘI ADAPTAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE ÎN 
CONDIȚIILE PANDEMIEI DE COVID-19:

 ]Semnarea Acordului de colaborare a Centrului Universitar 
de Formare Continuă și a Centrului FC EECP/FUA cu Centrul 
de Inovare și Politici din Moldova (CIM) /14.12.2020/ privind 
dezvoltarea profesională a specialiștilor Administrării 
Publice Locale (APL) privind asigurarea eficienței energetice 
în sectorul clădiri publice; 
 ]Examinarea Procedurilor Standard de Operare (SOP) pentru 
Sistemul de Management al Calității la Centrul Universitar 
de Formare Continuă al UTM elaborate în cadrul proiectului 
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica 
Moldova” cu suportul GIZ-Moldova;
 ]Elaborarea Registrului programelor de formare profesională 
continuă la Centrul Universitar de Formare Continuă la 
propunerea facultăților UTM, care include 108 programe, 
inclusiv 74 de programe implementate pe parcursul ultimilor 
5 ani și 34 de programe noi, care urmează a fi implementate 
în activitățile de formare continuă; 
 ]Elaborarea și prezentarea către ANACEC a rapoartelor de 
evaluare internă a programelor de calificare suplimentară 
în baza studiilor superioare (specializarea „Exploatarea 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”) a 6 programe 
de formare continuă a cadrelor didactice din instituțiile de 
învățământ profesional tehnic și programul de formare 
continuă a cadrelor didactice de fizică din licee;
 ]Adaptarea activităților de formare continuă la condițiile 
pandemiei de COVID-19 a Situației Excepționale în 
Republica Moldova, prevederilor Ordinului MECC nr.292 
din 10.03.2020, dispozițiilor Rectorului UTM din 11.03.2020 
nr. 11 și nr. 34 din 04.06.2020, nr. 43 din 08.09.2020 privind 
măsurile de prevenire și profilaxie epidemiologică:

 ] Finalizarea procesului de instruire, aprobarea temelor 
proiectelor de diplomă la specializările „Ingineria 
sistemelor de alimentare cu gaze combustibile 
naturale”, grupa FCFUA/ ISAGCN -1702 și „Exploatarea 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” 4 grupe: 
FCFUA/ ESAAC – 1801, 1802, 1901, 1902 practica de 
documentare și susținerea proiectelor de diplomă de 
recalificare profesională și calificare suplimentară în 
baza studiilor superioare, promoția 2020; 

 ] Organizarea procesului de instruire online la toate 
cursurile de formare continuă la centrele specializate 
de formare continuă, formarea continuă a cadrelor 
didactice din instituțiile de învățământ profesional 
tehnic în cadrul programelor de perfecționare: 
„Psihopedagogia învățământului profesional tehnic”, 
„Formare evaluatori”, „Tehnologii alimentare”, 
perfecționare profesori de fizică din licee, ȘP „Fizica, 
didactica fizicii și astronomiei”; 

 ]Demararea noilor cursuri de recalificare profesională și 
calificare suplimentară în baza studiilor superioare la 
specializarea „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze 
combustibile naturale” cu instruire online, grupele FCFUA/
ISAGCN – 2001 (durata studiilor 18 luni, 80 ECTS) și FCFUA/ 
ISAGCN. 2002 (durata studiilor – 12 luni, 50 ECTS).
 ]Rezultatele activităților de formare continuă și programele 
de calificare suplimentară, recalificare profesională nivelul 
4 ISCED la specialitatea „Gospodărirea și protecția apelor”, 
specializarea „Exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare” au fost examinate la ședința Consiliului 
Coordonator de Formare Continuă.

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN 
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

 ]Studierea necesităților de formare a instituțiilor de 
învățământ profesional-tehnic;

 ]Adaptarea conținuturilor modulelor de perfecționare 
„Formarea competențelor de evaluare a abilităților 
practice”; „Formarea competențelor de predare a 
cunoștințelor” și materialelor didactice la specificul 
instruirii la distanță în varianta „învățare mixtă” (blended 
learning);

 ]Constituirea echipei de formatori pentru promovarea 
învățământului la distanță, elaborarea conținuturilor 
modulelor de formare continuă pentru instruire mixtă 
(blended learning) și organizarea seminarelor tematice 
susținute de Proiectul CONSEPT, cu utilizarea platformelor 
de comunicare MOODLE, CLAS ROOM;

 ]Organizarea cursurilor de formare continuă/instruire a 
evaluatorilor - formări solicitate de către MECC;

 ]Studierea solicitărilor instituțiilor de învățământ profesional 
tehnic secundar și postsecundar pentru elaborarea planului 
de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 2021.

Analiza situației privind formarea continuă a cadrelor 
didactice în a. 2020 la Departamentul FC CD denotă că 
solicitările de formare continuă au fost similare anilor 
precedenți, dar numărul cadrelor didactice perfecționate în 
anul 2020 a scăzut considerabil din cauza reducerii numărului 
de formatori antrenați în procesul de instruire la cursurile de 
formare continuă și diverse dificultăți de ordin organizatoric. 

Ca rezultat al numărului mic de solicitări, la unele programe 
de formare continuă, care nu au acoperit cheltuielile de 
organizare a procesului de instruire în grupele academice, nu 
au fost organizate cursuri de formare continuă în unele domenii 
de specialitate: industria ușoară și vestimentație, construcții, 
geodezie și cadastru, electromecanică.

Din cauza absenței formatorilor titulari, dificultăților de 
implicare prin cumul a persoanelor în procesul de elaborare a 
noilor programe adaptate la instruirea la distanță, în anul 2020 
nu au fost organizate cursuri de formare continuă pentru 80 
de cadre didactice din instituțiile de învățământ profesional 
tehnic, finanțate de către MECC la modulul „Mentorat pentru 
dezvoltare și integrare profesională a cadrelor didactice”.

În parteneriat cu Fundaţia LED și AO „Educație pentru 
Dezvoltare” (AED), în cadrul proiectului CONSEPT au fost 
perfecționate 39 de cadre didactice din ȘP la modulul 
„Formarea competențelor de predare a cunoștințelor”. 

Cu finanțare de către MECC, au fost perfecționate 80 de cadre 
didactice la modulul „Formarea evaluatorilor”, iar 73 de cadre 
didactice – profesori de fizică din licee, au fost perfecționate 
în cadrul modulului „Fizica și didactica fizicii și astronomiei”, 
organizat de Departamentul Fizica/FET.

Cu achitarea taxelor de instruire de către instituțiile 
de învățământ profesional tehnic sau nemijlocit de către 
cadrele didactice, la modul „Psihopedagogia învățământului 
profesional-tehnic” au fost perfecționate 90 de persoane, iar 
la disciplinele de specialitate: tehnologii alimentare, transport 
auto, prelucrare mecanică și sudare au fost perfecționate 64 de 
cadre didactice.

În cadrul modulului „Utilizarea mijloacelor informaționale 
de comunicare în învățământ”, organizat de Departamentul 
MAAC, au fost perfecționate 20 de cadre didactice. 

Manopera activităților de formare continua organizată de 
Departamentul FC CD, iar din 01.09.2020 de către personalul 
CFC au fost perfecționate 368 de cadre didactice, manopera de 
instruire - 33960 om/ore - echivalentă manoperei instruirii pe 
parcursul unui an universitar a 38 de studenți licență.

Un indicator semnificativ al participării facultăților în activitățile de formare continuă îl reprezintă manopera acestor activități 
caracterizată prin numărul de persoane și durata instruirii (ore program de instruire contact direct). Ținând cont de reducerea 
pronunțată a numărului de studenți la studiile de licență și experiența participării active a universităților din UE, în formarea 
continuă, implicarea facultăților UTM în activitățile de formare continuă devine foarte actuală. 

Manopera activităților de formare continuă a specialiștilor și persoanelor fizice interesate de formarea continuă realizată de 
facultăți în anul 2020 și numărul convențional/echivalent de studenți la studiile licență pe perioada unui an sunt prezentate în 
tabel.

DIRECȚII DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI FC CD ÎN ANUL 2020:
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PROPUNERI PRIVIND AMELIORAREA ACTIVITĂȚILOR DE 
FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2021

 ]Perfecționarea structurii organizaționale a Centrului 
Universitar de Formare Continuă, dezvoltarea capacităților 
instituționale de formare profesională continuă, în 
conformitate cu necesitățile întreprinderilor, mediului 
de afaceri, instituțiilor de învățământ preuniversitar 
profesional tehnic și liceal (în scopul ameliorării instruirii 
elevilor din licee, instituții de învățământ preuniversitar - 
potențiali studenți ai UTM); 

 ]Elaborarea de noi programe de formare continuă și 
acreditarea acestora de către ANACEC; 

 ]Extinderea participării facultăților, departamentelor, 
cadrelor didactice în activitățile de formare profesională 
continuă ca modalitate de dezvoltare a parteneriatului 
cu mediul de afaceri și mediul educațional preuniversitar 
(instituții de învățământ profesional tehnic și liceal) și 
diversificare a surselor de finanțare; 

 ]Asigurarea calității și competitivității serviciilor de formare 
continuă oferite de UTM, implementare a Procedurilor 
Standard de Operare (SOP) pentru Sistemul de Management 
al Calității Centrului Universitar de Formare Continuă – 
parte componentă a SMC al UTM;

 ]Cooperarea inter și extra-instituțională în domeniul formării 
profesionale continue;

 ]Promovarea activă a serviciilor de formare continuă oferite 
de CFC/UTM și dezvoltarea parteneriatelor cu beneficiarii 
serviciilor de formare continuă; 

 ]Flexibilitatea programelor și modalităților de  organizare și 

adaptare a activităților de formare continue la solicitările 

beneficiarilor  serviciilor de formare continuă, funcționare în 

condiții specifice, inclusiv pandemiei COVID-19.

Valentin AMARIEI

Șef Direcție Formare Continuă
conf. univ. dr.

DIFICULTĂȚI ÎN ACTIVITĂȚILE DE FORMARE CONTINUĂ

 ]Cunoașterea insuficientă a necesităților de formare 
profesională continuă a personalului întreprinderilor, 
solicitărilor pieței muncii, persoanelor fizice cointeresate 
privind formarea profesională continuă;

 ]Influența negativă în funcționarea întreprinderilor și 
instituțiilor a situației create ca rezultat a răspândirii 
pandemiei de COVID-19, lipsa experienței de organizare a 
formării continue la distanță, formare a formatorilor pentru 
cursurile de formare continuă cu instruire online, absența 
experienței cursanților/formabililor (specialiștilor din 
întreprinderi, cadrelor didactice din instituții de învățământ 

profesional – tehnic)  de utilizare a platformelor de formare 
la distanță (Microsoft Teams, CISCO Webex; CLASS Room, 
Google Form etc.), iar în unele cazuri și limitările de ordin 
tehnic privind, capacitățile sistemelor de comunicare etc.; 

 ]Implicarea redusă a facultăților în activitățile de formare 
profesională continuă a personalului întreprinderilor, 
persoanelor fizice cointeresate, cadrelor didactice din 
instituțiile de învățământ profesional ethnic;

 ]Promovarea insuficientă a potențialului și programelor 
UTM de formare continuă la întreprinderi, în mass-media, 
inclusiv pe pagina web cfc.utm.md.

CONCLUZII PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE FORMARE CONTINUĂ

 ]În cadrul a 78 de programe de formare continuă au fost 
perfecţionate 2900 persoane, inclusiv 2532 de specialişti 
din economia naţională (87 % din numărul total de 
persoane perfecţionate) şi 368 de cadre didactice (13 %) din 
instituţiile de învăţământ profesional tehnic. 

 ]Ca rezultat a eforturilor depuse de Departamentul Fizica/
FET numărul cadrelor didcatice din licee perfecționate în 
cadrul programului de formare continua „Fizica și didactica 
fizicii și astronomiei” a crescut în anul 2020 de 3,8 ori, față 
de anul 2019.

 ]Pe parcursul a. 2020, ca rezultat al pandemiei de COVID-19 
și imposibilității organizării cursurilor de formare continuă 
prin metode tradiționale, numărul total de persoane la 
cursurile de formare continuă în anul 2020 s-a redus față 
de anul precedent cu 8 %. În cadrul tuturor programelor 
de formare continuă procesul de instruire a fost organizat 
preponderent cu utilizarea platformelor de comunicare 
online Microsoft Teams, Class Room, Google Meet, Moodle, 
CISCO Webex, Lucrările practice, de laborator au fost 
organizate în grupe separate cu număr redus de cursanți și 
respectarea regulilor de securitate, stabilite în perioada de 
pandemie.

 ]La FCIM, pentru cca 14,3 mii de cadre didactice au fost 
organizate cursuri de instruire la distanță în cadrul 
programelor de formare continuă de scurtă durată (2-8 ore), 
inclusiv pentru: profesori ai UTM, cadre didactice, directori, 
directori-adjuncți ai instituțiilor de învățământ din R. 
Moldova și din România în cadrul programelor de instruire la 
distanță: managementul educațional, instrumente digitale 
și securitate, soluții inovatoare în educație, evaluarea la 
distanță, crearea conținutului digital pentru predarea 
asincronă la distanță, particularitățile utilizării platformelor 
de instruire Moodle, MS Teams, implementarea registrului 

electronic de prezență la ore. În cadrul programului 
francofon de formare continuă „Reseaux et Internet des 
objectias connectes” au fost perfecționate la FCIM de 
asemenea 15 cadre didactice ale UTM.

 ]La implementarea instruirii online în cadrul tuturor 
programelor de formare continuă promovate în anul 2020 
au contribuit multiplele activități de instruire a cadrelor 
didactice organizate la nivel universitar la UTM, inclusiv 
training-uri pentru cadrele didactice, formatori ai cursurilor 
de formare continuă privind particularitățile de utilizare a 
platformelor de comunicare la instruirea online oferite de 
către Direcția TIC/UTM, profesorii FCIM. 

 ]În perioada ianuarie – iunie 2020 s-au redus semnificativ 
formările cadrelor didactice, în deosebi organizate 
de Departamentul FC CD. În total, în anul 2020 au fost 
perfecționate 368 cadre didactice cu 32 % mai puțin față de 
anul 2019. 

 ]Manopera activităţilor de formare continuă la UTM în anul 
2020 a alcătuit 350444 om/ ore echivalentă instruirii pe 
parcursul unui an a 389 de studenţi la ciclul Licenţă (mai 
mică cu 13% față de anul 2019). Manopera activităților 
de formare continuă la FCIM în a. 2020 de 32144 om ore 
echivalentă manoperei instruirii a 36 de studenți la ciclul 
licență pe parcursul unui an universitar.

 ]Au fost semnate noi acorduri de colaborare cu Ministrul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrul 
de Inovare și Politici din Moldova, consolidate relațiile 
de parteneriat cu Asociația de Sudură din România 
(ASR), Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) privind 
dezvoltarea capacităților de formare profesională în 
domeniile: exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, eficiență energetică și audit energetic, ingineria 
sudării.
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 ■ Activități de formare continuă organizate de ZIP house în a. 2020

MANOPERA FORMĂRII UN AN DE STUDII PENTRU UN STUDENT:
60 p.c. ECTS,  manopera unui student licență an de studii: 

ore contact direct 15 x  60 p. c. = 900 om/ore contact direct

Formare continuă 2020: 
353289 om.ore – echivalentă instruirii a 392 pers. studenți licență pe parcursul unui an universitar

Manopera activităților de formare continuă organizate în a. 2020 de profesorii FCIM: 
32144 om ore, echivalente instruirii a 36 pers. studenți licență pe parcursul unui a.u.

 ■ Rezultatele activităţilor de formare continua la Centrul Universitar de Formare Continuă în perioada 02.01 – 31.12.2020.

 ■ Rezultatele activităţilor de formare continuă  la Facultatea Calculatoare , Informatică și Microelectornică a. 2020

Denumirea programului Program, 
ore

FC, 
nr. pers.

FC, 
om/ore

Document de 
absolvire

FUA
Studii de recalificare profesională la specializările: 

Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale
Studii de calificare suplimentară:

Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale
Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale

Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

1620/304

2400/325
1500/390
1170/290

720/292

15

23
17
27
26

4560

7475
6630
7830
7592

Diplome de recalificare 
profesională și 

calificare suplimentară, 
Min ECC

Curs de instruire „Arte plastice” 112 12 1344 Cert. UTM
Curs de instruire on line „Gestionarea eficientă a clădirilor publice” 8 31 248 Cert.UTM

Total 151 35679
FTA

Formare „Sommelier” 76 15 1140 Cert. ACR Min ECC
Cursuri studiere Limbi străine 60/80 58/4 3480/320 Cert. UTM
Cursuri studiere Limbi străine 110 93 10230 Cert. UTM

Cursuri studiere Limba engleză (pentru cadrele didactice UTM) 210/50 41/30 8610/1500 Cert. UTM
Total 241 25280

FIMIT
Formarea profesională continuă a personalului din sistemul de pregătire a 

conducătorilor de autovehicule 144/184 223/34 32112/6256 Cert. CRP Min ECC 

Cursuri instruire şi perfecţionare cond. auto 
Categoriile: A, B,C,BC,D,E,A2 la A, B la A, C1 la C 8-202 1737 214630 Cert. şcolarizare cond. 

autovehic. Seria 03 AC
Examinator din cadrul secțiilor de calificare a conducătorilor de autovehicule 40 13 520 Cert. UTM

Echipamente de refrigerare, de climatizare și 2pompe de căldură
 care conțin gaze fluorurate cu efect de seră 24 32 768 Cert. UTM

Total 2039 254286
FCGC

Formarea preţului lucrărilor de construcţii 96 19 1824 Cert. CRP Min.ECC
Total 96 19 1824

FTP cu ZIP house
Programe FC scurtă durată:

 Fashin Sprint, Design, proiectare vestimentară, modelare  10 -90 82 2260 Cert. UTM

Total 82 2260
Total FC specialiști din economia națională 2532 319329  

Denumirea programului
de formare continuă

Contingent de persoane 
instruite

Durata program 
ore

Nr. pers. Manop. Instruire 
om ore

Document absolvire

Fashion Sprint Designeri 15 12 180 Certficat ZIP house

Fashion Design Viitori designeri 54 12 648 Certficat ZIP house

Fashion Design Junior Adolescenți 15 6 90 Certficat ZIP house

Gemini CAD Specialiști în domeniu 40 8 320 Certficat ZIP house

Fashion Design ed.2 Designeri 24 10 240 Certficat ZIP house

Curs Proiectarea Vestimentației Persoane interesate 40 10 400 Certficat ZIP house

Curs individual Fashion Design Viitori designeri 90 1 90 Certficat ZIP house

Curs online Brand & Brand Identity Specialiști în domeniu 10 5 50 Certficat ZIP house

Fashion Design Junior ed. 2 Adolescenți 15 10 150 Certficat ZIP house

Curs Individual Gemini CAD Viitori designeri 20 1 20 Certficat ZIP house

 Proiectare vestimentară Viitori designeri 14 1 14 Certficat ZIP house

Proiectarea și modelarea fustei Adolescenți 10 6 60 Certficat ZIP house

Total formare continuă la ZIP house în 2020 347 82 2262

Denumirea programului Program, 
ore

FC, 
nr. pers.

FC, 
om/ore

Document de 
absolvire

Formare continuă cadre didactice
Formări CD la specialitățile inginerești 75 64 4800 Cert. CRP Min.ECC

Psihopedagogia învățământului profesional - tehnic 75 90 6750 Cert. CRP Min.ECC
Formarea evaluatorilor 75 82 6150 Cert. CRP Min.ECC

Formarea competențelor de predare a cunoștințelor CONSEPT 90 39 3510 Cert. CRP Min.ECC
Fizica și Didactica fizicii și astronomiei 150 73 10950 Cert. CRP Min.ECC

Utilizarea mijloacelor informaționale de comunicare în învățământ 90 20 1800 Cert. CRP Min.ECC
Total FC cadre didactice 368 33960

Total activităţi de formare continuă 2900 353289

Denumirea programului de formare continuă
Contingentul 
de persoane 

instruite

Durata 
prog., ore Nr. pers. Manopera   

instruirii, om ore
Document

absolvire

Grupul Tehnologia Informației în Educație
Managementul educațional și instrumente digitale Cadre didactice, 

directori, 
directori adjuncți 

de instituții de 
învățămînt din 

România și 
R. Moldova

4 55 220 Certificat

Management educațional: Soluții Inovatoare în educație 8 432 3456 Certificat + 
Supliment

Management Educational, Instrumente Digitale si Securitate 8 116 928 Certificat + 
Supliment

Evaluarea la distanță 2 3000 6000

Crearea conținutului digital pentru predarea asincronă la distanță 2 9000 18000

TOTAL 12603 pers. 28604 om ore

Echipa FCIM Formare instrumente TIC de pe MS TEAMS
Inițiere în utilizarea platformei Moodle

Cadre didactice 
ale UTM

2 212 424

Inițiere în utilizarea platformei MS Teams 2 212 424

Activități de grup în Moodle 2 212 424

Elaborarea și implementarea evaluărilor în Moodle 2 212 424

Gestionarea notelor în Moodle 2 212 424

Implementarea registrului electronic de prezență la ore în ELSE/
Moodle la FCIM 1 212 212

Repere ale utilizării platformei Moodle în organizarea și gestionarea 
activității didactice online în cadrul UTM 2 212 424

Utilizarea platformei MS Teams în educație 2 212 424

TOTAL 212 pers. 3180 om ore

Cursuri organizatede FCIM în cadrul proiectului "Création de la Première formation francophone universitaire à présence 
renforcée dans l’entreprise en République de Moldova ”

Reseaux et Internet des objets connectes cadre didactice 
UTM 24 15 pers. 360 om ore Certificat

TOTAL 15 pers. 360 om ore



120
Ra

po
rt

 A
nu

al
 2

02
0 

|  
ut

m
@

ut
m

.m
d 

  |
   w

w
w

.u
tm

.m
d

Pagina

12
1

Pa
gi

na

ACTIVITATEA EDITORIALĂ

Pentru anul 2020 a fost stabilit un volum orientativ de editare a lucrărilor didactico-metodice de 900 
c.t., acesta fiind repartizat la cele 9 facultăţi astfel: 150 c.t. la FTA, 110 c.t. la FUA, câte 100 c.t. pentru 
FET, FCIM, FIMT și FIEB, câte 80 c.t. la FEIE, FCGC și FTP.

Pornind de la volumul orientativ, facultățile au prezentat planurile de editare, care au inclus 262 de lucrări, 
inclusiv 235 – în planul de bază cu un total de 1485.6 coli de tipar și 27 – ca plan suplimentar cu 222.5 coli de 
tipar.

Au fost editate 78 de lucrări din 262 planificate cu un volum de 597.35 c.t. din cele 900 c.t. repartizate.

Conform cerințelor Consiliului de Administrație în anul 2020 au fost editate: 1 monografie, 3 manuale, 25 
de note de curs/cicluri de prelegeri, 15 indicații metodice pentru realizarea lucrărilor de laborator, iar celelalte 
34 de lucrări didactico-metodice reprezintă indicaţii/ghiduri metodice pentru lucrări practice, stagii practice, 
lucrul individual, elaborarea proiectului/tezei de licenţă. Majoritatea lucrărilor au fost editate în limba română, 
10 – în limba rusă, 1 – în engleză și 3 – în franceză.

 ■ Realizarea planului de editare pe facultăţi.

Denumirea 
facultăţii

Volumul, c.t. Unități de lucrări
Tirajul,ex.

repartizat editat % îndeplinirii planificate editate % îndeplinirii

FET 100 80.5 80.5 32 14 43.75 1290

FEIE 80 0 0 12 0 0 0

FCIM 100 27.5 27.5 28 4 14.29 490

FTA 150 142.8 95.2 32 18 56.25 1130

FIMIT 100 31.8 31.8 37 4 10.81 290

FUA 80 41.0 51.25 31 11 35.48 660

FCGC 110 195.25 177.5 29 14 48.28 840

FIEB 100 58.75 58.75 28 10 35.71 570

FTP 80 19.75 24.69 33 3 9.09 140

Total UTM: 900 597.35 66.37 262 78 29.77 5410

Planul de editare a lucrărilor didactico-metodice pentru a. 2020 a fost realizat în volum de:

66,37% – CONFORM C.T. ȘI 

29,77% – CONFORM NUMĂRULUI DE LUCRĂRI PLANIFICATE.

 ]Pentru anul 2021 se propune editarea a 920 coli de tipar.

 ]Elaborarea materialelor didactico-metodice adaptate la 
învățământul centrat pe student și bazat pe formarea de 
competențe.

 ]Asigurarea disciplinelor/modulelor incluse în planurile de 
învățământ pentru programele de studii superioare de licență 
și de master cu lucrări didactico-metodice.

 ]Creșterea numărului de note/suporturi de curs/cicluri de 
prelegeri pentru cursurile teoretice.

 ]Evaluarea și creșterea calității manualelor, notelor de curs și a 
materialelor didactico-metodice elaborate de cadrele didactice 
și editate la UTM.

SARCINI
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Gestionarea sistemului de 
management al calității 
implementat la UTM, asigură 
un dialog durabil cu partenerii 
universității, dar şi acordă suport 
metodologic în elaborarea 
şi asigurarea funcționalității 
sistemului de credite transferabile.

ASIGURAREA CALITĂȚII 
ACTIVITĂȚILOR UNIVERSITARE

STRUCTURI RESPONSABILE
În conformitate cu documentele Sistemului de Management 

al Calității, persoanele și organele responsabile de menținerea 
și gestiunea acestuia sunt:

 ] Responsabil de proces, autoritate ce îi revine 
rectorului UTM.

 ] Reprezentantul managementului în domeniul 
calităţii, autoritate ce îi revine prorectorului pentru studii 
al UTM.

 ] Comisia Senatului „Educaţie şi asigurarea calităţii”, 
deţine autoritatea şi responsabilitatea pentru promovarea 
politicilor de asigurare a calităţii, precum şi de control al 
activităţilor din cadrul Universităţii.

 ] Coordonator al SMC, funcţie ocupată de şeful 
Direcției Management Academic și Asigurarea Calităţii, 
cu responsabilitate şi autoritate pentru: monitorizarea 
activităţilor de planificare, proiectare, implementare, 
menţinere şi îmbunătăţire continuă a SMC.

 ] Comisiile de Management al Calităţii (CMC) sunt 
structuri permanente ale Consiliilor Facultăţilor, formate 
în scopul coordonării, controlului şi analizei activităţilor 
de asigurare şi menţinere a calităţii studiilor la facultate. 
Comisiile de Management al Calităţii sunt conduse de 
preşedintele CMC, numit în această funcţie de decanul 
facultăţii.

 ] Responsabilul pentru asigurarea calităţii (nivel 
de departament academic), deţine autoritatea şi 
responsabilitatea privind asigurarea calităţii tuturor 
proceselor derulate în cadrul subdiviziunii (învăţământ, 
cercetare, organizare şi relaţii externe).

PE PARCURSUL ANULUI 2020 AU FOST REALIZATE 
URMĂTOARELE ACȚIUNI:

 ] Activităţi de menţinere şi îmbunătățire continuă a 
calității studiilor (organizare, desfășurare şi monitorizare 
a procesului de instruire, evaluarea continuă a satisfacţiei 
actorilor procesului educaţional şi întreprinderea măsurilor 

preventive şi corective). Activităţile menţionate au fost 
realizate cu suportul Comisiilor de Management al Calităţii 
de la facultăţile UTM.

 ] Oferirea suportului normativ, metodologic şi de 
menţinere a calităţii în procesul de realizare a studiilor la 
distanţă în condiţii de pandemie.

 ] Asigurarea continuă a funcţionalităţii sistemului 
de studii în baza creditelor transferabile. Activităţile 
respective s-au bazat pe prevederile legale ale actelor care 
reglementează acest proces.

 ] Monitorizarea procesului de implementare a 
formelor unificate pentru documentele de sistem.

 ] Elaborarea și actualizarea mostrelor de documente 
de circulaţie internă şi încorporarea acestora în sistemul 
informaţional „Decanat”.

 ] Monitorizarea procesului 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 2020 au fost elaborate 
şi în ianuarie 2021 depuse spre evaluare 11 rapoarte 
de autoevaluare, conform cerinţelor impuse de Ghidul 
actualizat al ANACEC.

 ] Efectuarea sondajelor de opinii: „Evaluarea calităţii 
studiilor la distanţă”, „Evaluarea disciplinei”, „Opinii ale 
absolvenţilor 2020”, şi „Master – opinii ale absolvenţilor”. 
Rezultatele sondajelor au fost examinate la şedinţele 
Consiliului de Administrație, Consiliile facultăților și 
ședințele de departament.

 ] Monitorizarea activităților de elaborare a 
proiectelor/tezelor de licență/master și de respectare a 
prevederilor Regulamentului antiplagiat al UTM.

 ] Colectarea și plasarea pe site-ul UTM a tuturor 
actelor normativ-legislative interne și externe utilizate în 
activitatea universitară (www.utm.md).

Activitatea Direcției Management Academic şi Asigurarea Calității (DMAAC) şi a structurilor SMC sunt direcționate spre 
gestiunea sistemului de management al calității implementat la UTM, asigurării unui dialog durabil cu partenerii/
clienții Universității, precum şi acordarea suportului metodologic in elaborarea şi asigurarea funcționalității Sistemului 
de Credite Transferabile - ECTS.

În anul 2020 pentru Sistemul de Management al Calităţii (SMC), proiectat şi implementat la UTM a fost menținută certificarea 
conform standardului ISO 9001:2015 de către Organismul de Certificare român SRAC CERT SRL.
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A fost monitorizat și asistat procesul de elaborare şi 
actualizare a unui set de acte normative interne (27 de 
regulamente și metodologii), în următoarele domenii:

1. Politici şi strategii ale UTM - Strategia Universității Tehnice 
a Moldovei în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru 
perioada anilor 2019-2023, ediția 1, revizia 1.

2. Acte normative privind organizarea și funcționarea 
subdiviziunilor universitare: - Regulament privind 
organizarea și funcționarea Consiliului de Dezvoltare 
Strategică Instituțională a Universității Tehnice a Moldovei, 
ediția 1, revizia 1; Regulamentul de organizare și funcționare 
a Senatului UTM, ediția 1, revizia 2;  Regulament cu privire 
la organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație 
al UTM, ediția 1, revizia 1; Regulament privind organizarea 
şi funcţionarea departamentelor la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, ediția 1, revizia 2; Regulament privind organizarea 
şi funcționarea facultăților la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, ediția 1, revizia 1; Regulament privind organizarea 
și funcționarea Senatului Studențesc la Universitatea Tehnică 
a Moldovei, ediția 1, revizia 1.

3. Admiterea: - Regulament privind organizarea și 
desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, 
ciclul I – studii superioare de licență, pentru anul universitar 
2020/2021; Regulament privind organizarea și desfășurarea 
admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I – studii 
superioare de licență, pentru anul universitar 2020/2021, 
ediția 1, revizia 1; Regulament privind organizarea și 
desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, 
ciclul II – studii superioare de master, pentru anul universitar 
2020/2021;  Regulament privind organizarea și desfășurarea 
admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul II – studii 
superioare de master, pentru anul universitar 2020/2021, 
ediția 1, revizia 1.

4. Ocupare posturi și conferire titluri ştiinţifico-
didactice: - Metodologie cu privire la modul de angajare 
a lectorilor universitari în UTM; Regulamentul cu privire 

la ocuparea funcţiilor de conducere şi alegerea organelor 
de conducere ale Instituţiei Publice Universitatea Tehnică 
a Moldovei, ediția 2, revizia 0; Regulament privind modul 
de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei, 
ediția 1, revizia 1; Regulament privind conferirea titlurilor 
ştiinţifico-didactice la UTM, ediția 1, revizia 1.

5. Studii universitare: - Acte normative generale 
– Regulament privind organizarea studiilor superioare 
de licență (ciclul I) și integrate la Universitatea Tehnică 
a Moldovei; Metodologie de organizare a programelor 
comune de studii cu diplomă dublă la Universitatea Tehnică 
a Moldovei; Regulament privind organizarea studiilor 
superioare de licență (ciclul I), integrate și de master (ciclul 
II) la Universitatea Tehnică a Moldovei, pe durata stării de 
urgență cauzată de pandemia Covid-19; Metodologie privind 
organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare 
de licență, integrate și susținerea tezei/proiectului 
de master în format online la Universitatea Tehnică a 
Moldovei; Regulament privind organizarea și desfășurarea 
învățământului la distanță la UTM; Regulament antiplagiat 
al Universității Tehnice a Moldovei, ediția 1, revizia 2; 
Regulament privind organizarea studiului individual al 
studenţilor la UTM, ediția 1, revizia 1.

 ] Evaluarea – Regulament privind organizarea 
evaluării activităţii de învăţare a studenţilor la Universitatea 
Tehnică a Moldovei, ediția 2, revizia 0.

 ] Studii superioare de licenţă, ciclul I – Plan-cadru 
pentru studii superioare de licență (ciclul I) și integrate 
aplicat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 ] Studii superioare de doctorat, ciclul III – 
Metodologia de evaluare și susținere a tezelor de doctorat 
la Universitatea Tehnică a Moldovei, ediția 1, revizia 1.

6. Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare – 
Regulament privind activitatea de cercetare-dezvoltare-
inovare la Universitatea Tehnică a Moldovei; Metodologie 
de evaluare a subdiviziunilor de cercetare ale Universității 
Tehnice a Moldovei.

Tipul 
evaluării

Perioada 
desfășurării 
evaluării

Nr. de chestionare 
completate

Puncte forte Aspecte care necesită 
îmbunătățiri

Recomandările Direcției Management 
Academic și Asigurarea Calității

FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

14 sondaje,
1 cadru didactic, 
1 disciplină

Bazarea pe cunoştinţele an-
terioare, modul de predare, 
profesionalismul profesorilor

Nu sunt Aplicarea mai frecventă a sondajului

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 122 (90,37%) Activitatea decanatului, a 
departamen-tului, utilizarea 
resurselor de învăţare online, 
modul de organizare a stagii-
lor de practică

Conţinuturile în contextul 
noilor tehnologii, studiul 
prea teoretizat, evaluarea 
preponderent a cunoştin-
ţelor teoretice

Asigurarea legăturii clare dintre instruirea 
teoretică şi cea practică, organizarea 
rapoartelor pentru stagiile de practică cu 
accent pe partea aplicativă, monitorizarea 
stagiilor de practică de departamentul 
de specialitate, extinderea ofertei pentru 
desfășurarea stagiilor de practică

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020

46 (92%) Suportul substanțial acordat 
de decanat şi departament, 
posibilitatea de îmbinare a 
studiilor cu munca, califica-
rea profesorilor

Repetarea materialului, 
metodele de predare, 
actualitatea tehnologiilor 
abordate

Implicarea reprezentanţilor pieţei muncii 
în procesul de predare, asigurarea legă-
turii dintre partea teoretică şi cea practică 
ale disciplinelor predate

FACULTATEA ENERGETICĂ ŞI INGINERIE ELECTRICĂ
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

108 chestionare, 
12 cadre didactice, 
9 discipline

Predare interactivă, profesi-
onalism

Utilizarea exemplelor 
reale, viteza de predare a 
cursurilor

Oferirea consultaţiilor şi a materialelor 
didactice suplimentare pentru studenţii 
cu un ritm mai lent de asimilare

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 84 (89,36%) Activitatea decanatului, a 
departamentului, calitatea 
cunoştinţelor obţinute

Implicarea studenților 
în procesul decizional, 
dotarea laboratoarelor, 
actualitatea conţinuturi-
lor, confortul în spaţiile 
educaţionale

Corelarea conţinuturilor cu cerinţele 
pieţei muncii, orientarea instruirii spre 
aplicaţii practice, fortificarea relaţiilor cu 
întreprinderile din piaţa muncii din ţară şi 
de peste hotare

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020

30 (88,23%) Suportul substantial acordat 
de decanat şi departament, 
conținutul planurilor de 
învăţământ, posibilitatea de 
a lucra online la teză

Termenul de stabilire a 
temelor tezelor de maser, 
dotarea laboratoarelor, 
coraportul dintre teorie şi 
practică, condiţii de studii

Revizuirea termenelor de stabilire a teme-
lor tezelor de master, atragere de fonduri 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-materia-
le, monitorizarea modului de desfăşurare 
a stagiilor, crearea condiţiilor de realizare 
a studiilor

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

268 chestionare, 
34 cadre didactice, 
31 discipline

Actualitatea şi utilitatea 
cursurilor

Necesitatea de adaptare 
la ritmul de învăţare a stu-
denţilor, surse suplimen-
tare de informare

Aplicarea instrumentelor de evaluare a 
nivelului de cunoaştere pentru studenţi, 
recomandarea surselor de instruire adap-
tate la necesităţile fiecărui student

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 272 (93,37%) Experienţa şi profesiona-
lismul cadrelor didactice, 
conţinuturi orientate spre 
dezvoltare largă în domeniu

Actualitatea conţinutu-
rilor, oferirea locurilor 
pentru stagii de practică, 
atitudinea profesorilor

Organizarea şedinţelor de informare pen-
tru studenţi pentru a explica principiile 
instruirii de licenţă, dezvoltarea bazei 
de practică sau revederea modului de 
organizare a stagiilor de practică

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020,
iunie 2020

120 (99,17%) Pregătirea cadrelor didac-
tice, modul de organizare a 
orarului, posibilitatea de a 
aprofunda cunoştinţele

Conţinuturile nu 
corespund denumirii 
disciplinei

Corelarea dintre denumirea disciplinelor 
şi conţinutul acestora, care trebuie să fie 
actual

FACULTATEA TEHNOLOGIA ALIMENTELOR
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

57 chestionare, 
8 cadre didactice, 
8 discipline

Informaţie bine predată şi 
accesibilă pentru studenţi, 
curs motivant

Gradul de implicare a 
studenţilor în predare

Axarea predării pe metode activ-partici-
pative

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 157 (93,45%) Contribuţia departamentelor 
în soluţionarea problemelor, 
proiectarea de licenţă, nivelul 
cunoştinţelor obţinute, pre-
staţia cadrelor didactice

Metodele de predare, 
instrumentele educa-
ţionale utilizate, unele 
aspecte legate de stagiile 
de practică

Utilizarea metodelor moderne de 
predare, cu utilizarea instrumentelor TIC, 
plasarea studenţilor în cadrul stagiilor de 
practică la locuri de muncă corespunză-
toare nivelului de studii

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020

43 (89,58%) Actualitatea programului, 
posibilitatea de obţinere a 
diplomei duble, calificarea 
cadrelor didactice

Metodele de predare, 
repetarea subiectelor 
studiate în cadrul ciclului 
I, orarul activităţilor

Axarea metodelor de predare pe utilizarea 
instrumentelor TIC, revederea orarului 
activităţilor didactice în contextul plasării 
acestora şi în zilele de sâmbătă

FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

208 chestionare, 
15 cadre didactice, 
24 discipline

Material interesant şi util, 
dotarea laboratoarelor

Volumul mare a materia-
lului predat, materialele 
didactice editate

Utilizarea posibilităţilor TIC pentru preda-
re, inclusiv pentru programarea volumului 
unui subiect de predare

 ■ Tabelul nr. 1 Rezultatele sondajelor „Evaluarea disciplinei” și „Opinii ale absolvenților”.

Pe parcursul anului 2020 au fost puse în aplicaţie următoarele 
sondaje:

 ]Evaluarea disciplinei – sondaj realizat în format electronic 
pentru a evalua disciplinele predate de cadrele didactice 
care participă la concursurile de ocupare a posturilor 
didactice;

 ]Opinii ale absolvenților 2020 Licență – sondaj realizat în 
format electronic pentru a identifica gradul de satisfacţie a 

absolvenţilor UTM, ciclul I, studii superioare de Licenţă;

 ]Opinii ale absolvenților 2020 Master – sondaj realizat în 
format electronic pentru a identifica gradul de satisfacţie a 
absolvenţilor UTM, ciclul II, studii superioare de Master;

 ]Sondaj Evaluarea calităţii studiilor la distanţă – sondaj 
realizat în format electronic pentru a identifica gradul 
de satisfacţie a studenţilor UTM cu privire la activităţile 
didactice realizate online în condiţii de pandemie COVID-19.

ELABORAREA ACTELOR NORMATIVE INTERNE

PARTICIPAREA STUDENȚILOR LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 
PROCESULUI DE INSTRUIRE
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Tipul 
evaluării

Perioada 
desfășurării 
evaluării

Nr. de chestionare 
completate

Puncte forte Aspecte care necesită 
îmbunătățiri

Recomandările Direcției Management 
Academic și Asigurarea Calității

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 161 (94,70%) Modul de organizare a stagi-
ilor de practică, proiectarea 
de licenţă

Dotarea laboratoarelor, 
sălii de calculatoare, ac-
tualitatea conţinuturilor

Atragerea surselor pentru dotarea 
laboratoarelor conform rigorilor actuale, 
orientarea conţinuturilor spre soluţio-
narea unor sarcini concrete, legate de 
specialitate, asigurând creşterea gradului 
de dificultate odată cu parcurgerea 
programului

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020

63 (88,73%) Calificarea cadrelor didactice, 
obţinerea studiilor superioa-
re complete, posibilitatea de 
avansare în carieră

Suportul curricular oferit, 
dotarea laboratoarelor

Dezvoltarea suportului curricular în 
format electronic, utilizarea mai activă a 
instrumentelor TIC în procesul de predare

FACULTATEA URBANISM ŞI ARHITECTURĂ
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

53 chestionare, 2 
cadre didactice, 3 
discipline

Actualitatea şi utilitatea infor-
maţiei predate, profesionalis-
mul cadrelor didactice

Actualitatea surselor 
bibliografice, prea mult 
online

Editarea sau pregătirea materialelor 
didactice în format electronic, realizarea 
unor activităţi didactice în format fizic 
pentru a păstra legătura cu studenţii

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 163 (94,21%) Programe cu perspectivă 
de angajare, atitudinea şi 
profesionalismul cadrelor 
didactice

Volumul proiectelor, 
inclusiv de licenţă, modul 
de organizare a consulta-
ţiilor, lipsa legăturii dintre 
teorie şi practică

Adaptarea volumului proiectelor la timpul 
alocat pentru realizarea acestora şi gradul 
de pregătire a studenţilor, revederea 
conţinuturilor în vederea formării unei 
legături clare dintre aspectele teoretice şi 
cele practice studiate

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020

33 (84,61%) Calificarea cadrelor didactice, 
modul de prezentare a infor-
maţiei, posibilitatea de a se 
aprofunda în specialitate

Dotarea cu surse biblio-
grafice, timp insuficient 
pentru elaborarea tezei 
de master

Elaborarea suportului curricular adecvat, 
revederea conţinuturilor disciplinelor şi 
orientarea unora din acestea spre conţi-
nutul tezei de master

FACULTATEA CONSTRUCȚII, GEODEZIE ȘI CADASTRU
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

95 chestionare, 4 
cadre didactice, 9 
discipline

Forma de prezentare a cursu-
lui, modul de predare

Insuficienţa detalierii 
unor subiecte, puţine 
exemple

Adaptarea curriculei la particularităţile 
grupei de studenţi, prin selectarea ritmu-
lui de predare, temelor care se vor studia 
mai aprofundat

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 119 (100%) Activitatea departamentelor 
de specialitate, proiectarea 
de licenţă, şanse bune de 
angajare

Accesul la surse bibliogra-
fice digitale, actualita-
tea conţinuturilor şi a 
modului de abordare a 
acestora

Dezvoltarea bazei de resurse bibliografice 
electronice, revederea conţinuturilor în 
aspect de actualizare şi de implementare 
a instrumentelor TIC în predare

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020

62 (100%) Utilitatea şi calitatea infor-
maţiilor furnizate, experienţa 
cadrelor didactice

Suprapunerea unor 
conţinuturi cu cele de 
la licenţă, tehnologii de 
predare

Revizuirea conţinuturilor, aplicarea tehno-
logiilor de predare moderne

FACULTATEA INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

200 chestionare, 8 
cadre didactice, 10 
discipline

Atitudinea cadrului didactic, 
modul de predare

Dificultăţi de înţelegere, 
dotarea cu literatură în 
română, viteza mare de 
predare

Revizuirea rechizitelor pentru studiul 
disciplinelor și a  conţinuturilor cursurilor

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 64 (96,96%) Actualitatea şi modul de 
organizare a tezei de licenţă, 
calificarea cadrelor dicatice

Condiţiile de studii, cora-
portul teorie-practică

Utilarea spaţiilor educaţionale cu mobilier 
şi asigurarea condiţiilor de instruire, 
revizuirea modului de predare în favoarea 
aspectelor aplicative 

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020, iunie 
2020

21 (80,76%) Modul de predare, atitudinea 
faţă de studenţi

Orarul activităţilor 
didactice

Consultarea orarului activităţilor didactice 
cu studenţii

FACULTATEA TEXTILE ŞI POLIGRAFIE
Evaluarea 
disciplinei

01.01.2020-
31.12.2020

14 chestionare, 2 
cadre didactice, 3 
discipline

Mod explicit de predare, 
multe metode de prelucrare 
studiate

Lipsa legăturii dintre 
discipline, modul de pre-
dare, gradul de implicare 
a studenţilor

Revizuirea structurii planului de învăţă-
mânt, implementarea metodelor interac-
tive de predare

Opinii ale 
absolvenților 
Licență

Iunie 2020 59 (96,72%) Implicarea studenţilor în 
luarea deciziilor, contribuţia 
departamentului de speciali-
tate, actualitatea şi organiza-
rea proiectării de licenţă

Relaţionarea cu studenţii, 
dotarea laboratoarelor, 
modul de monitorizare a 
stagiilor de practică

Stabilirea unui dialog cu studenţii la 
diferite niveluri universitare, revizuirea 
modului de monitorizare a stagiilor de 
practică

Opinii ale 
absolvenților 
Master

Ianuarie 
2020

14 (82,35%) Suportul acordat de decanat 
şi departament, cunoştinţe 
noi

Puţin timp pentru 
proiectarea asistată de 
calculator

Revederea numărului de ore la discipli-
nele care implică proiectarea asistată de 
calculator, implementarea soft-urilor noi

Necesitatea de a trece la învăţământul  în format online a determinat lansarea sondajului „Evaluarea calității studiilor la distanță”, 
organizat în perioada aprilie-mai 2020.  Participanţi: 870

Puncte forte Puncte slabe Recomandări

Sentimentul de 
siguranţă fizică

Multe platforme utilizate, exces de sarcini, probleme tehnice: 
Internet, calculator etc., orar instabil, lipsa unor cadre didactice 

în mediul online, nivelul de pregătire a cadrelor didactice 
pentru utilizarea platformelor de instruire, remitere de material 
pentru studii fără explicaţii, existenţa subiectelor dificile pentru 

instruire în regim online, perioadă lungă de timp petrecută în faţa 
calculatorului, atmosferă demotivantă, imposibilitatea utilizării 

soft-urilor specializate

Selectarea instrumentelor de instruire unice pe universitate, 
realizarea activităţilor în conformitate strictă cu orarul 

aprobat, organizarea unui ciclu de instruiri pentru cadrele 
didactice în vederea aplicării platformelor de studii selectate, 
examinarea posibilităţii de organizare a activităţilor aplicative 

şi a disciplinelor cu grad sporit de dificultate în regim fizic, 
echilibrarea sarcinilor ca volum şi timp necesar pentru executare

EVALUAREA EXTERNĂ ANACEC
În anul 2020 activitatea de evaluare externă a fost suspendată, fiind reluată în toamna anului 2020, când au fost lansate apelurile 

pentru depunerea rapoartelor de autoevaluare pentru programele de studii superioare de master. ANACEC a stabilit graficul de 
depunere a rapoartelor de autoevaluare, 11 dintre care au fost pregătite pentru a fi depuse la inceputul lunii ianuarie 2021.

 ■ FACULTATEA TEHNOLOGIA ALIMENTELOR – 3 PROGRAME
 ■ FACULTATEA URBANISM ŞI ARHITECTURĂ – 3 PROGRAME
 ■ FACULTATEA CONSTRUCŢII, GEODEZIE ŞI CADASTRU – 2 PROGRAME
 ■ FACULTATEA INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS – 1 RAPORT PENTRU UN GRUP DE 3 PROGRAME
 ■ FACULTATEA TEXTILE ŞI POLIGRAFIE – 2 PROGRAME

INDICATORI DE CREȘTERE A CALITĂȚII
Unul din indicatorii elocvenți ai calității studiilor se consideră rezultatele Examenului de Licenţă (în anul universitar 2019/2020 la 

UTM acesta s-a constituit dintr-o probă teoretică şi componenta aplicativă, de elaborare şi susţinere a proiectului/tezei de licenţă) 
ca finalitate a procesului de pregătire profesională.

 ■ Analiza comparativă a rezultalelor susţinerii probei teoretice a Examenului de Licenţă la UTM în perioada 2016-2020 
(învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă).

Anii promoţiei Cu media notelor 10 – 7, % Cu media notelor 6,9 – 5, % Note insuficiente, %

2016 61.79 29.41 0.51

2017 69.90 30.10 0.19

2018 66.97 33.03 0.07

2019 65.56 34.43 0.28

2020 69.43 30.56 0.31

Anii promoţiei Cu media notelor 10 – 7, % Cu media notelor 6,9 – 5, % Note insuficiente, %

2016 92.01 7.98 0.00

2017 75.52 24.47 0.12

2018 80.40 19.59 0.11

2019 88.36 9.10 0.36

2020 91.38 8.53 0.00

Datele prezentate în tabel denotă o stabilitate relativă pentru ponderile notelor, cele de 10-7,01 constituie cca 60-70%, cele de 
7,0-5,0 – cca 30%, iar cele insuficiente – sub 1%.

În tabelul următor se prezintă totalurile susţinerii proiectelor/tezelor de licenţă la UTM în perioada 2016-2020 (învăţământ cu 
frecvenţă şi cu frecvenţă redusă).

În perioada 2016-2020 ponderea notelor de 10 – 7,01 prezintă o variabilitate substanţială, modificându-se de la 75% în 2017 la 
91% în 2020.
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RAPORT ABSOLVENȚI ANGAJAȚI CĂTRE EFECTIVUL 
PROMOȚIEI, %

Un alt indicator de performanţă ar fi gradul de angajare al absolvenţilor UTM în câmpul muncii. Evidenţa angajării absolvenţilor 
este prerogativa Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID), care acordă servicii de consiliere privind 
orientarea profesională a elevilor din licee şi plasarea absolvenţilor în câmpul muncii, avându-se ca scop final racordarea procesului 
de pregătire a cadrelor inginereşti la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Colectarea datelor cu privire la angajarea absolvenţilor UTM în câmpul muncii este plasată în responsabilitatea departamentelor 
de specialitate. Potrivit materialelor prezentate de către departamentele de profil privind angajarea absolvenţilor promoţiei 2019 
după 1 an de la absolvire (situaţia la 19.10.2020) se constată că în ansamblu pe universitate sunt angajați 86,54%, din absolvenţii 
promoţiei 2017 după trei ani de la absolvire rămân angajaţi 75,31%.

 ■ Angajarea absolvenţilor promoţiei 2019 după 1 an de la absolvire (situaţia la 19.10.2020).

 ■ Lista Șefilor de Promoție, ediţia 2020.

Denumirea facultăţii
Angajarea în câmpul muncii, %

La un an, promoţia 2019 La trei ani, promoţia 2017

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii (FET) 96.09 97.60

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) 76.74 79.04

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM) 74.55 87.54

Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA) 80.00 88.13

Facultatea Inginerie Mecanică, Industriala și Transporturi (FIMIT) 90.83 88.12

Facultatea Urbanism şi Arhitectură (FUA) 55.81 55.17

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru (FCGC) 72.14 66.66

Facultatea Inginerie Economică şi Business (FIEB) 60.00 56.52

Facultatea Textile și Poligrafie (FTP) 78.66 59.09

Total UTM: 86.54 75.31

ORGANIZAREA CONCURSULUI LOCURILOR BUGETARE
Ediţia a V-a a Concursului „Şefi de promoţie” s-a soldat cu premierea celor mai buni 10 absolvenţi şi înmânarea diplomelor de 

apreciere. Scopul concursului este de a motiva studenţii să-şi continue studiile de master sau doctorat la UTM, iar pentru 3 studenţi 
care au ales să-şi continue studiile la ciclul II, Master, le-au fost înmânate, potrivit tradiţiei, câte un laptop drept suport pe perioada 
studiilor, urmând a le fi transmise în posesie personală după susţinerea tezelor de master.

Au continuat concursurile pentru studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică înregistrată în sesiunile de vară şi de iarnă ale 
a. u. 2019/2020 – „Lista Rectorului” şi „Lista Decanilor”.

Lista Rectorului – topul studenților UTM (1%) din numărul total al studenților UTM;

Lista Decanilor – topul studenților facultății (3%) din contingentul de studenți al fiecărei 
facultăți.

În a.u. 2019/2020 11 studenţi au fost menţionaţi pe parcursul a 2 semestre consecutiv în LISTA RECTORULUI, conform rezultatelor 
din sesiunile de vară şi de iarnă:

DULGHERU MARIA-MAGDALENA  – Facultatea Tehnologia Alimentelor;

GAPONCIC DIANA    – Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică;

MUNTEANU ANA    – Facultatea Tehnologia Alimentelor;

PEGZA ANA    – Facultatea Inginerie Economică şi Business;

ROŞCA NEONIL    – Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică;

TIMERCAN DIANA    – Facultatea Tehnologia Alimentelor;

ŢURCAN CĂTĂLIN    – Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică;

COJOCARU VLAD    – Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică;

GOMENIUC ALINA   – Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică;

ZUBCU MIRCEA    – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,

TELEMBICI ECATERINA   – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Facultatea Programul de studiu Grupa 
academică Numele, prenumele studentului Media generală de licență

FET Inginerie și management în telecomunicații IMTC-161 VĂRZARU VLADIMIR 9,72 (nouă, 72)
FEIE Inginerie și management în energetică IME-161 APOSTOL IRINA 9,61 (nouă, 61)

FCIM Ingineria sistemelor biomedicale ISBM-161 BURAC IRINA 9,86 (nouă, 86)
FTA Inginerie și management în industria alimentară IMIA-161 ŞOVA ALINA 9,75 (nouă, 75)

FIMIT Inginerie și management în transporturi IMT-161 CUŞNIR NICOLETA 9,80 (nouă, 80)

FUA
Design interior DIN-161 LUPU ECATERINA 9,89 (nouă, 89)

Arhitectură ARH-141 LUNGU VICTORIA 9,75 (nouă, 75)
FCGC Construcții și inginerie civilă CIC-1601 SECRIERU ERICA 9,79 (nouă, 79)
FIEB Marketing și logistică ML-171 PRUNICI SANDRA 9,93 (nouă, 93)
FTP Design vestimentar industrial DVI-161 JANU MIHAI 9,63 (nouă, 63)

SESIUNEA DE IARNĂ SESIUNEA DE VARĂ

Lista rectorului, studenţi Lista decanilor, studenţi Lista rectorului, studenţi Lista decanilor, studenţi

48 134 32 99
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BURSE DE MERIT

În anul 2020 facultăţile UTM au pregătit 47 de dosare ale 
studenţilor în vederea participării la concursul Burselor de 
merit. Direcţia Management Academic şi Asigurarea Calităţii 
a examinat şi a realizat un concurs al dosarelor prezentate 
conform următoarelor criterii:

 ]Reuşita medie în sesiunea de vară, a.u. 2019/2020;

 ]Media anuală în a.u. 2019/2020;

 ]Participare la Conferinţe internaţionale – 10 puncte;

 ]Participare la Conferinţe naţionale – 8 puncte;

 ]Mobilitate academică – 5 puncte;

 ]Activităţi de voluntariat – 10 puncte;

 ]Activităţi extracurriculare (sport, concursuri) – 5 puncte.

În rezultatul concursului au fost selectate 15 dosare, care au 
fost prezentate Comisiei specializate din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Comisia a decis acordarea 
următoarelor burse de merit studenţilor UTM:

BURSA PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA:

 ■ ZUBCU MIRCEA - Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială 
şi Transporturi

BURSA REPUBLICII:

 ■ GUŢU CRINA - Facultatea Tehnologia Alimentelor;

 ■ ROŞCA NEONIL - Facultatea Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică.

BURSA GUVERNULUI:

 ■ GOMENIUC ALINA - Facultatea Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică;

 ■ TELEMBICI ECATERINA - Facultatea Inginerie Mecanică, 
Industrială şi Transporturi;

 ■ FISTIC CRISTOFOR - Facultatea Calculatoare, Informatică 
şi Microelectronică;

 ■ BONTA ALEXANDR - Facultatea Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică;

 ■ BAIDAN LILIANA - Facultatea Construcţii, Geodezie şi 
Cadastru.

BURSE PENTRU VIITORUL TĂU - Program organizat de 
Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar 
integral al BC „Moldova Agroindbank” SA. Scopul acestuia 
este asigurarea unui acces echitabil la studii universitare și 
susținerea materială în obținerea educației de calitate pentru 
un viitor sigur – tuturor tinerilor din Republica Moldova. În 
ediția din acest an a concursului au fost oferite 30 de burse 
a câte 10.000 lei, pentru studenții înmatriculați în anul I la 
instituțiile de învățământ superior din țară și pentru studenții 
bursieri ai ediției precedente, promovați în anul II sau III de 
studii, care pot candida pentru reînnoirea burselor. Printre cei 
36 de finaliști ai ediției a VI-a (a.u. 2019/2020) a Programului 
„Burse pentru Viitorul Tău!” sunt și trei studenţi ai Universității 
Tehnice a Moldovei:

 ■ RUSU NICOLAE - Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială 
şi Transporturi

 ■ TATARCIUC LILIANA - Facultatea Calculatoare, Informatică 
şi Microelectronică,

 ■ HERŢA ECATERINA – Facultatea Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică.

În anul 2020 au fost realizate următoarele activităţi de bază:

 ■ Au fost realizate activităţi de menţinere şi îmbunătăţire 
continuă a calităţii studiilor (organizare, desfăşurare şi 
monitorizare a procesului de instruire, evaluarea continuă a 
satisfacţiei actorilor procesului educaţional şi întreprinderea 
măsurilor preventive şi corective), inclusiv adaptate la regim 
de activitate online.

 ■ A fost concepută baza normativă de funcţionare a procesului 
de predare-învăţare-evaluare în regim online, pornind de la 
necesitatea de adaptare a proceselor pentru activitate în 
regim de pandemie cauzată de virusul COVID-19.

 ■ A continuat completarea sistemul informaţional „Decanat”, 
astfel optimizându-se procesele de formare a bazelor de 
date, generare de informaţii.

 ■ A fost monitorizat şi asistat procesul de elaborare şi 
actualizare a unui set de acte normative interne (27 de 
regulamente şi metodologii).

 ■ A continuat procesul de elaborare a Instrucţiunilor de lucru 
în conformitate cu Procedurile SMC.

 ■ Efectuarea sondajelor de opinii: „Evaluarea disciplinei”, 
„Opinii ale absolvenţilor 2020”, şi „Master – opinii ale 
absolvenţilor”, „Evaluarea calității studiilor la distanță”. 
Rezultatele sondajelor au fost examinate la şedinţele 
Senatului, Consiliului de Administraţie, Consiliile facultăţilor 
şi şedinţele de departamente.

 ■ A continuat monitorizarea activităţilor de elaborare a 
tezelor de licenţă/master şi respectare a prevederilor 
Regulamentului de evaluare curentă şi finală a studiilor.

 ■ Promovarea continuă a culturii calității în UTM;

 ■ Implementarea prevederilor standardului ISO 9001:2015, 
în care se stipulează participarea tuturor membrilor 
colectivului în procesele de asigurare, menţinere şi 
îmbunătăţire continuă a calităţii;

 ■ Implicarea mai activă a studenților în activitățile de 
management și asigurare a calității în UTM;

 ■ Modernizarea planurilor de învăţământ pentru programele 
de studii superioare de licenţă şi de master;

 ■ Coordonarea procesului de evaluare externă a programelor 
de master;

 ■ Monitorizarea aplicării acţiunilor corective în urma 
evaluărilor interne şi externe;

 ■ Revizuirea proceselor incluse în SMC.

CONCLUZII

SARCINI

BURSE DE MERIT - program administrat de Centrul de Informații Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, 
cu suportul financiar al BC „Moldova Agroindbank” SA şi al Orange Moldova. În rezultatul concursului anunţat în ediţia XXIV, în luna martie 
2020 au fost declaraţi câştigători 13 studenţi ai UTM:

 ■ ANTON ANDRIAN - Facultatea Electronică și 
Telecomunicații

 ■ GONCEARU NATALIA - Facultatea Electronică și 
Telecomunicații

 ■ APOSTOL IRINA - Facultatea Energetică și Inginerie 
Electrică

 ■ POSMAC NICOLAI - Facultatea Energetică și Inginerie 
Electrică

 ■ BÎRNAZ ADRIAN – Facultatea Calculatoare, Informatică și 
Microelectronică

 ■ KOVALSCHI VLADISLAV – Facultatea Calculatoare, 
Informatică și Microelectronică

 ■ MALEAR ION – Facultatea Calculatoare, Informatică și 
Microelectronică

 ■ SAMOIL ION – Facultatea Calculatoare, Informatică și 
Microelectronică

 ■ EFTODI ELENA – Facultatea Inginerie Mecanică, 
Industrială și Transporturi

 ■ MANEA ION – Facultatea Urbanism și Arhitectură

 ■ GRAUR NICA – Facultatea Construcții, Geodezie și 
Cadastru

 ■ STAMATI MIHAELA – Facultatea Construcții, Geodezie și 
Cadastru

 ■ JANU MIHAIL – Facultatea Textile și Poligrafie.
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Cercetarea științifică este un 
criteriu important de evaluare 
a performanței academice, 
iar obiectivul principal al 
Direcției Investigații Științifice 
rezidă în creșterea ponderii 
cercetării științifice şi calitatea 
activităților de cercetare 
științifică din cadrul UTM.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

1PROIECT 
DE CONSOLIDARE 
INSTITUȚIONALĂ

1CONTRACT 
CU AGENȚI 
ECONOMICI

8PROIECTE/
GRANTURI 
INTERNAȚIONALE

1PROIECT
BILATERAL / 
MULTILATERAL

18PROIECTE DIN
CADRUL PROGRAMULUI 
DE STAT

3PROIECTE 
DIN CADRUL 
PROGRAMULUI AUF

1PROIECT 
DE TRANSFER 
TEHNOLOGIC

3PROIECTE 
DIN CADRUL 
POSTDOCTORAT

2PROIECT DIN 
CADRUL PROGRAMULUI 
COVID-19

REALIZAREA PROIECTELOR / 
CONTRACTELOR DE CERCETARE, 
DEZVOLTARE, INOVARE

ACTIVITATEA CONSILIULUI 
ŞTIINȚIFIC AL UTM

În anul 2020 UTM a realizat cercetări științifice care s-au încadrat în toate cele 5 priorități strategice de 
cercetare, stabilite în Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 381 din 01.08.2019:

 ■ Sănătate
 ■ Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța 

alimentelor

 ■ Mediu și schimbări climatice
 ■ Provocări societale
 ■ Competitivitate economică și tehnologii inovative.

 ■ Audierea proiectelor de cercetare realizate la UTM 2020;

 ■ Aprobarea actelor normative:

 ] Regulamentul privind activitatea de CDI la UTM;

 ] Metodologia de evaluare a subdiviziunilor de cercetare 
ale UTM.

 ■ Modificarea actelor normative:

 ] Strategia UTM în domeniul CDI pentru 2019-2023;

 ] Metodologia de evaluare și susținere a tezelor de 
doctorat la UTM.

 ■ Examinarea a 11 dosare de abilitare cu dreptul de  
conducător de doctorat;

 ■ Validarea:

 ]  4 Seminare Științifice;

 ] 2 Consilii de Doctorat;

 ] 4 Consilii Științifice Specializate

În anul de referință, la UTM au fost realizate lucrări de cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul a 38 de proiecte și granturi de 
cercetare naționale și internaționale și contracte de servicii științifice:

În anul 2020 membrii Consiliului Științific al UTM s-au întrunit de 9 ori. În cadrul întrunirilor au fost 
examinate următoarele chestiuni:
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FINANȚAREA CERCETĂRII
În 2020 UTM activitatea de cercetare științifică a beneficiat de o finanțare în volum de 25,5 mil. lei, inclusiv 21,8 de la bugetul de stat.

Chiar dacă în 2020 a continuat realizarea unui grant internațional și alte șapte au fost lansate, finanțarea din partea Comisiei 
Europene în anul de referință a fost obținută pentru 4 proiecte.

În anul 2021 alte 4 granturi vor primi finanțare din partea CE. 

În anul 2020 UTM a cofinanțat activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, cheltuielile din surse proprii în volum de 2,5 mil. lei, 
din care jumătate sau 1,26 mil. lei – ca spor pentru rezultate performante în domeniul cercetare și inovare obținute în 2019

 ■ Structura finanțării bugetare a cercetării 
în 2020 (mii lei).

 ■ Finanțarea granturilor internaționale 
în anul 2020.

 ■ Cheltuieli din sursele proprii pentru susținerea activității de cercetare în 2020 (mii lei).

 ■ Structura sporului pentru rezultate performante obținute în domeniul cercetare și inovare în anul 2019.

Scopul mii lei

Cofinanțarea proiectelor şi granturi de cercetare științifică 792,8

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

Cheltuieli pentru înregistrarea brevetelor de invenții (24 cereri de brevet) 33,9

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

Spor pentru rezultate performante în domeniul cercetare şi inovare 1257,5

Spor la salariu pentru responsabilii pentru știință la facultăți 94,0

Remunerarea membrilor Consiliilor științifice specializate şi a referenților oficiali 2,0 

TOTAL 2461,6

Indicator Suma alocată, 
mii lei

Lucrări științifice publicate în reviste cu Factor de Impact ISI ≥ 15 58,8

Lucrări științifice publicate în reviste cu Factor de Impact ISI 10,0-14,99 44,1

Lucrări științifice publicate în reviste cu Factor de Impact ISI 5,0-9,99 117,6

Lucrări științifice publicate în reviste cu Factor de Impact ISI 1,0-4,99 645,0

Lucrări științifice publicate în reviste cu Factor de Impact ISI 0,5-0,99 14,7

Lucrări științifice indexate în bazele de date Web of Science în surse fără Factor de Impact sau Scopus 330,8

Citări în anul evaluat în Google Scholar 15,5

Medalii obținute la Saloanele de inventică 31,0

TOTAL 1257,5

În anul de referință, activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare au fost realizate atât în cadrul sarcinii științifico-didactice, 
cât și în proiecte de cercetare. În cadrul sarcinii științifico-didactice au realizat activități de cercetare, dezvoltare și inovare 652 de 
cadre științifico-didactice, inclusiv 289 de cercetători cu grad științifico-didactic și 98 de doctoranzi.  În proiecte de cercetare au 
activat 259 de persoane, inclusiv 140 cu grade științifico-didactice și 20 de doctoranzi, ceea ce a constituit 7% din numărul total de 
doctoranzi ai UTM.

 ■ Structura potențialului uman al UTM antrenat în cercetare în 2020.

POTENȚIAL UMAN ANTRENAT ÎN CERCETARE

14138.2

6560.1

153

150
700 127.7

3654.3

FINANȚAREA CERCETĂRII

PROIECTE PROGRAME DE STAT

CONSOLIDARE INSTITUȚIONALĂ

PROIECTE TRANSFER TEHNOLOGIC

PROIECTE BILATERALE

PROIECTE COVID-19

PROIECTE AUF

GRANTURI INTERNAȚIONALE

Acronimul mii lei

MODERNight-2020 752757,8

INTELWASTES 1455612,6

ELBUS 604799,9

HAZARM 841145,6

TOTAL 3654315,8

29

260

98

260

20

120

20

99

DR.HAB. DR. DOCTORANZI FĂRĂ TITLU ȘT.

STRUCTURA POTENȚIALULUI UMAN AL UTM 
ANTRENAT ÎN CERCETARE ÎN 2020

ÎN CADRUL SARCINII ȘT.DID. ÎN CADRUL PROIECTELOR DE CERCET.
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VIZIBILITATEA CERCETĂRII UTM LA NIVEL INTERNAȚIONAL

UTM ÎN WEB OF SCIENCE ȘI SCOPUS (1994-2020)

În bazele de date Web of Science și Scopus UTM este prezentă cu 1050 și, respectiv, 1237 de lucrări științifice. Potrivit datelor 
prezentate în Figură, la capitolul Numărul de lucrări științifice publicate se observă o dinamică generală pozitivă în ambele baze 
de date.

Indicele Hirsch (H-Index) este un instrument de evaluare a rezultatelor științifice ale cercetătorilor și instituțiilor academice, care 
cuantifică impactul științific al acestora bazându-se pe numărul de citări. La sfârșitul perioadei de referință Valoarea H-Index a 
Universității Tehnice a Moldovei în Web of Science a fost de 65, iar în Scopus de 67. Numărul total de citări acumulat de UTM în Web 
of Science și Scopus este de 17221 și, respectiv, 19478.

 ■ Lucrări științifice ale UTM în Web of Science și Scopus

UTM ÎN GOOGLE SCHOLAR
În anul 2020 Biblioteca tehnico-științifică a UTM, Direcția Tehnologii Informaționale și Comunicații și Direcția Investigații 
Științifice au depus în continuare eforturi în vederea creșterii vizibilității UTM în Google Scholar, în promovarea și oferirea 
suportului tehnic angajaților UTM în crearea și gestionarea profilurilor personale. Drept rezultat, în anul 2020 numărul de citări 
ale publicațiilor indexate în Google Scholar a crescut, atingând un număr total de 54052 citări ale 281 angajați ai UTM, în 2020 
UTM acumulând 5436 de citări.
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UTM ÎN WEBOMETRICS
În rezultatul eforturilor depuse, conform ediției din ianuarie 2021 publicate de Ranking Web of Universities (Webometrics), 

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre 25 de instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Astfel, în 
prezent UTM se situează pe locul 1 în Republica Moldova, pe locul 261 în Europa Centrală și de Est, pe locul 1086 în Europa și pe 
locul 3392 din peste 30 mii de universități din întreaga lume.

În figura de mai jos este prezentată dinamica clasamentului UTM la nivel mondial și la nivel de țară, potrivit edițiilor din ianuarie 
2015-2021.

 ■ Clasamentul Universității Tehnice a Moldovei în Webometrics.

PUBLICAREA ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE
În anul 2020 rezultatele cercetărilor la nivel internațional au fost diseminate în 4 capitole de carte editate peste hotare, 81 de 

lucrări științifice indexate în baze de date internaționale, inclusiv:

 ■ 1 articol – în revistă cu FI ≥ 15,0;
 ■ 2 articole - în revistă cu FI  10,0 – 14,99;
 ■ 3 articole - în reviste cu FI 5,0-9,99;
 ■ 24 articole - în reviste cu FI 1,0-4,99;
 ■ 6 articole – în reviste cu FI 0,5 – 0,99.

78 de articole au fost publicate în alte reviste din străinătate, 141 de articole în culegeri de lucrări ale conferințelor organizate în 
străinătate. 

La nivel național, în anul de referință rezultatele cercetării au fost diseminate în 17 monografii, 141 de articole publicate în reviste 
de categoria A, B+, B și C, 88 de articole în alte reviste editate în R. Moldova și 121 de articole publicate în culegerile de lucrări ale 
conferințelor organizate în țară.

Activitatea de brevetare s-a soldat cu 8 brevete de invenție și 30 de cereri de brevet înregistrate la nivel național. 

În tabel este prezentată distribuția lucrărilor științifice după tipul acestora, publicate în cadrul sarcinii științifico-didactice și în 
cadrul proiectelor de cercetare în 2020.

3450 (LUME), 
2 (RM)

2955 (LUME),
1 (RM)

3440 (LUME),
1 (RM)

3691 (LUME),
2 (RM)

3421 (LUME), 
2 (RM) 

2960 (LUME), 
1 (RM)

3392 (LUME), 
1 (RM)
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 ■ Lucrări științifice publicate în 2020, în funcție de tipul sursei.

Tipul lucrării În cadrul sarcinii 
științifico-didactice

În cadrul 
proiectelor

Performanță și vizibilitate la nivel internațional

Capitole în monografii 4 0

Articole în reviste cu FI 13 17

Articole în alte reviste din străinătate 56 22

Articole în culegeri ale conferințelor 126 15

Teze la conferințe 50 49

Contribuții științifice și recunoaștere națională

Monografii 9 4

Articole în reviste A, B+, B, C 71 35

Articole în ale reviste din RM 72 8

Articole în culegeri ale conferințelor 71 25

Teze la conferințe 58 27

Activitatea editorială

Lucrări didactico-metodice 17 0

Activitatea de brevetare

Brevete 3 5

Cereri de brevete de invenție 12 18

Potrivit datelor prezentate în figură, în 2020, cele mai multe lucrări științifice au fost publicate de personalul științifico-didactic 
al FCIM, iar cele mai puține lucrări – de către reprezentanții FEIE.

160

109
103 102

96

53 53 50

35

FCIM FIMIT FTA FUA FCGC FET FIEB FTP FEIE

DISTRIBUȚIA PE FACUTLĂȚI A LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE 
PUBLICATE ÎN 2020

REZULTATE PERFORMANTE 
OBȚINUTE ÎN 2020

 ■ S-a proiectat, prototipat și verificat în mod separat modulele 
cu sarcină utilă: cu senzorica de determinare orientare 
sateliți, cu camera de captare imagini și cu nanosenzori de 
radiație spațială pentru realizarea misiunilor nanosatelitului.

 ■ S-a dezvoltat platforma (soft și hard) modernizată 
de elaborare a softului calculatoarelor de bord ale 
nanosateliților pentru desfășurarea eficientă a diverselor 
misiuni.

 ■ S-au realizat procedurile și algoritmii de comunicație 
eficientă și fiabilă a nanosateliților cu stațiile terestre în 
condițiile de perturbații iono- și troposferice.

 ■ S-au elaborat procedurile de împachetare / despachetare a 
mesajelor de volum mare (imagini, arhive etc.), ceea ce oferă 
posibilitatea creșterii eficienței comunicațiilor.

 ■ S-au elaborat și implementat algoritmii de comunicare cu 
nanosatelitul, partea de transmisiune a telecomenzilor.

 ■ S-au reproiectat și s-au fabricat panourile solare și modulul 
de acumulare și distribuție a energiei electrice (EPS).

 ■ S-a elaborat modelul și s-au simulat algoritmii de acumulare 
și distribuție a energiei electrice în condiții de deficiență de 
resurse.

 ■ S-a creat modelul 3D a nanosatelitului TUMnanoSAT, care 
generează documentația de ansamblu și modelul din 
componente finite pentru analiza structurală a TUMnanoSAT.

 ■ S-au realizat toate experimentele necesare și s-a creat 
raportul de pericol al defecțiunii structurii TUMnanoSAT în 
ceea ce privește riscul de rupere specific al structurilor.

 ■ S-au proiectat și fabricat modulele de asamblare/
transportare și fixare pe standul de vibrații al nanosatelitului 
TUMnanoSAT. S-a verificat funcționalitatea subsistemelor 
nanosatelitului.

 ■ S-au realizat toate testele și simulările pentru faza de revizie 
0/1/2 aprobată de către JAXA. S-a stabilit raportul general 
de evaluare a siguranței și rapoartele aferente TUMnanoSAT.

ELABORAREA ȘI LANSAREA SERIEI DE NANOSATELIȚI 
CU MISIUNI DE CERCETARE DE PE STAȚIA SPAȚIALĂ 
INTERNAȚIONALĂ, MONITORIZAREA, POSTOPERAREA LOR 
ȘI PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR SPAȚIALE
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 ■ Au fost studiate tendințele de dezvoltare a 
geometriei contactului în angrenaje cu roți dințate.  
S-a stabilit că majorarea capacității de încărcare a transmisiilor 
mecanice cu angrenaj a evoluat în direcții diferite, cu trei 
abordări separate: Dezvoltarea performanțelor geometriei 
contactului; Majorarea multiplicității angrenării dinților; 
Sporirea capacității de încărcare prin sporirea concomitentă 
performanțelor contactului și majorarea multiplicității 
angrenării dinților.

 ■ S-au studiat performanțele angrenajului Wildhaber-
Novikov cu contact convex-concav al dinților. S-a constatat: 
angrenajele antepostpolare sunt o soluție mai nouă, iar 
datorită faptului că realizează un grad de acoperire axial b 
e mai mare decât celelalte două variante, au o portantă mai 
mare. De asemenea, au roți mai înguste, iar pinionul și roata 
cu aceeași freză, datorită căruia reprezintă o soluție preferată 
în viitor.

 ■ S-a dezvoltat angrenajul precesional cu angrenare 
multipară și profiluri nestandarde ale dinților. S-a stabilit: 
capacitatea portantă a angrenajului precesional AD cu dinți 
poate fi majorată prin trei soluții de modificare a geometriei 
contactului: Prin majorarea multiplicității angrenării e 

efectuată prin operarea cu configurația valorică a parametrilor 
geometrici ai angrenajului d, Q, b, Z1 și Z2 = Z1 ± 1 (fig. a); 

Prin majorarea razei de curbură r a profilului 1 în arc de cerc, 
care constructiv este limitată și nu poate depăși jumătate 
din pasul dinților (fig. b); Prin aproximarea profilului în arc 
de cerc cu raza de curbură cu originea comună (fig. 8 a, b) cu 
profilul în arc de cerc, descris cu raza de curbură majorată, și 
originile deplasate (fig. 8 c). În acest caz, abaterile de profil 
la aproximarea profilurilor nu trebuie să depășească limitele 
erorilor de pas pentru angrenajul proiectat (fig. c).

 ■ S-au identificat condițiile de existență a contactului 
convex-concav al dinților în angrenajul precesional dințat.

 ■ S-au studiat și argumentat influența particularităților 
geometrice ale angrenajului precesional.

 ■ S-au descris analitic profilurile dinților roților conjugate în 
angrenarea cu contact convex-concav funcție de parametrii 
geometrici ai angrenajului

MAJORAREA COMPETITIVITĂȚII TRANSMISIILOR 
PRECESIONALE PRIN ELABORAREA ȘI VALORIFICAREA 
ANGRENAJULUI CU CONTACT “CONFORM” AL DINȚILOR ȘI 
EXTINDEREA ARIEI LOR DE APLICAȚIE

SISTEME INTEGRATE AUTOHTONE DE TRACȚIUNE ELECTRICE 
PENTRU VEHICULE URBANE DE PASAGERI

 ■ S-a efectuat un studiu aprofundat al stării actuale de 
dezvoltare a vehiculelor urbane de pasageri cu tracțiune 
electrică. În rezultatul studiului s-a constatat:

 ■ Principala tendință actuală a VUP este legată de dezvoltarea 
și implementarea autobuzelor electrice (fără linii de 
alimentare sau rulare).

 ■ Tracțiunea VEUP se realizează preponderent cu motoare de 
tracțiune asincrone sau cu magneți permanenți.

 ■ Pentru majorarea eficienței energetice și a fiabilității 
sistemului în ansamblu  se recomandă utilizarea 
convertoarelor electronice și motoarelor asincrone de 
tracțiune cu numărul de faze majorat (m>3), inclusiv  cu șase 
faze.

 ■ S-a elaborat metodologia, softul și dimensionarea 
motoarelor asincrone de tracțiune cu 3 și 6 faze.

 ■ S-a elaborat modelul FEM a câmpului electromagnetic și 
verificarea metodologiei de proiectare al motorului asincron  
hexafazat de 160 kW, 2p=3.

 ■ S-a elaborat metodologia, softul și dimensionarea părții de 
putere a invertorului hexafazat  de tracțiune cu Pn=160 kW, 
Ulin=450 V.

 ■ S-a elaborat modelul matematic și Simulink al motorului 
asincron hexafazat.
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 ■ A fost dezvoltată tehnologia de formare dirijată 
a structurilor poroase multistrat pe substrat 
masiv în baza compuşilor semiconductori InP 
şi GaAs cu diferite grosimi, grad de porozitate 
(20% - 87%) şi design. Pentru experiențe 
s-au folosit substraturi cristaline de n-GaAs 
cu orientarea cristalină (111) şi concentraţia 
electronilor liberi de 1x1018 cm-3 . În cazul InP, 
orientarea cristalină a fost (100) şi concentraţia 
electronilor liberi de 3x1018 cm-3 

 ■ În rezultatul anodizării cristalelor de GaAs 
în soluţie apoasă de NaCl se formează un 
strat poros cu densitatea porilor ce depinde 
de parametrii electrici aplicaţi. Datorită 
conductibilităţii înalte a cristalelor utilizate în 
cercetare, ridicând curba de polarizare înaintea procesului 
de corodare, a fost stabilit că nucleerea porilor are loc la 
valoarea tensiunii de 1,8 V.

 ■ În rezultatul studiului s-a constatat că anodizarea în 
electrolitul de NaCl, precum și în soluția apoasă de HCl, este 
potrivită pentru producerea de straturi poroase cu diverse 
morfologii, mai degrabă decât pentru fabricarea nanofirelor 
de GaAs.

 ■ S-au obținut membrane poroase în baza compușilor 
semiconductori InP, GaAs și GaN cu grosimea de la 200 
nm până la 25 mm. Tehnologia presupune anodizarea în 
regim potențiostatic la o tensiune anumită pentru un timp 
scurt. S-a observat un fenomen de retroreflecție pentru 
lumina împrăștiată de probele nanoporase de GaAs similar 
comportamentului descoperit anterior pentru probele 
poroase de InP, ambele cazuri corespunzând materialului 

cu indici de absorbție și de refracție ridicați. Atât pentru 
probele InP, cât și pentru GaAs s-a observat o polarizare 
lineară pronunțată, care coincide cu cea a radiației incidente, 
ceea ce indică o retrodifuzie coerentă în conformitate 
cu considerația noastră care implică generarea undelor 
electromagnetice longitudinale la interfețe.

 ■ S-a elaborat tehnologia de formare a nanofirelor de GaAs 
cu lungimea de câteva sute de micrometri cu geometrie 
triunghiulară. Tehnologia electrochimică sa dovedit a fi 
o abordare cost-efectivă și eficientă pentru pregătirea 
matricelor poroase semiconductoare și a rețelelor de 
nanofire cu arhitectură adaptată la scară submicrometrică. 
În cadrul proiectului dat a fost demonstrată formarea 
nanofirelor de GaAs, folosind corodarea electrochimică 
a plachetelor cristaline. În acest studiu au fost utilizate 
substraturi cristaline de 500 µm grosime de n-GaAs dopate 
cu Si, cu o concentrație de purtători de sarcină de 2x1018 cm-3 
și cu orientare cristalină diferită (111), (100) și (001).

STUDIUL POTENȚIALULUI ENERGETIC EOLIAN ȘI SOLAR  
AL REPUBLICII MOLDOVA ȘI ELABORAREA SISTEMELOR DE 
CONVERSIE PENTRU CONSUMATORI DISPERSAȚI

 ■ A fost efectuată analiza sectorului energetic din Republica Moldova pe 
o perioadă de 10 ani în domeniul energiei electrice produsă din surse 
regenerabile (eoliană și solară). Din cauza restricțiilor de circulație 
legate de pandemia COVID-19 unele vizite în teren în locațiile din 
raioanele de nord ale Republicii au fost transferate pentru o perioadă 
mai târzie;

 ■ A fost elaborată prognoza dezvoltării producției autohtone de energie 
verde până în anul 2030;

 ■ A fost efectuată analiza stării de lucruri în domeniul producerii energiei 
electrice și termice din energie regenerabilă eoliană și solară, de 
asemenea, a sistemelor hibride eolian-solare.

 ■ Pentru Zona de Nord a Republicii a fost calculat potențialul energetic 
eolian în 5 raioane (din 11) - Briceni, Edineț, Ocnița, Râșcani și Fălești 
în termeni de viteză medie și densitatea de putere medie anuală a 
vântului.

 ■ A fost realizată clasificarea teritoriului fiecărui raion, în funcție de 
valoarea densității de putere și au fost calculate ariile zonelor cu valori 
ale densității de putere cuprinse între 50 și 400 W/m2 cu un pas de 
discretizare de 50 W/m2.

 ■ S-a evaluat capacitatea eoliană care ar putea fi instalată în fiecare raion 
în ipoteza utilizării turbinelor eoliene V112-3 MW și doar a zonelor cu o 
densitate de putere eoliană cuprinsă între 350 și 400 W/m2 (considerat 
conform clasificării internaționale ca bun). În acest context, ponderea suprafețelor cu potențial eolian bun se prezintă după cum 
urmează: Briceni-45,0 %, Edineț – 44,0 %, Ocnița -43,5 %, Râșcani – 16,0 % și Fălești – 0,0 %. 

 ■ În baza analizei stării de lucruri în domeniul producerii energiei electrice din energie regenerabilă au fost elaborate scheme 
conceptuale de sisteme de conversie a energiei eoliene și solare în energie electrică și termică. 

 ■ Au fost elaborate 2 scheme conceptuale de sisteme de conversie a energiei eoliene în energie termică (cu ax vertical și orizontal). 
Aceasta permite excluderea pierderilor de putere la transformarea energiei electrice în energie termică. Ambele scheme 
conceptuale au fost depuse pentru brevetare la AGEPI.

COMPUȘI SEMICONDUCTORI POROȘI A3B5 ȘI PEROVSKITE 
PENTRU STRUCTURI FOTONICE ȘI MICROELECTRONICE
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MODELE, ALGORITMI ȘI TEHNOLOGII DE CONDUCERE, 
OPTIMIZARE ȘI SECURIZARE A SISTEMELOR CIBER-FIZICE

AMELIORAREA CALITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ALIMENTELOR PRIN 
BIOTEHNOLOGIE ȘI INGINERIE ALIMENTARĂ

 ■ A fost elaborat conceptul poligonului de experimentare/
cercetare/dezvoltare a mijloacelor de securitate 
informatică. A fost definit un set de indicatori de evaluare a 
stării securității informatice în Republica Moldova. În baza 
rezultatelor sondajului desfășurat online și, a consultării unor 
documente oficiale și a altor materiale, a fost identificată 
starea, sistematizate necesitățile și definite unele priorități 
de securitate informatică în Republica Moldova. 

 ■ A fost elaborat Conceptul poligonului PINFOSEC, care 
include: cerințele generale față de poligon, structura 
funcțională, aspecte funcționale privind poligonul, 
descrierea platformei şi a unor instrumentare de creare a 
poligonului.

 ■ S-a identificat un ansamblu de măsuri și metode, necesare 
de a fi aplicate în mod sistematic în vederea instruirii 
personalizate la nivelul preșcolar, școlar și universitar. 
S-au elaborat câteva prototipuri de software bazate pe 
detectarea patternurilor de către copii, având interfețe 
vizuale. S-a implementat o aplicație, care va sta la baza 
detectării emoțiilor, pe baza imaginilor de pe camera video a 
dispozitivului, scopul primar fiind colectarea de date pentru 
antrenarea modelului inteligent prin autoinstruire. Datele 
obținute au fost antrenate pe o rețea neuronală, ceea ce a 
permis identificarea primelor modele, care sunt în proces de 
validare.

 ■ A fost elaborată o metodă nouă de identificare a modelelor matematice ale proceselor conduse, în baza parametrilor oscilațiilor 
întreținute ale sistemului la limita de stabilitate. S-au implementat algoritmi de inteligență artificială în conducerea sistemelor 
ciber-fizice, și anume algoritmul genetic și algoritmul genetic multi-obiectiv. În baza acestor algoritmi s-au dezvoltat proceduri 
de sinteză a regulatoarelor automate tipizate în funcție de gradul maximal de stabilitate și în funcție de performanțele impuse 
sistemului. 

 ■ A fost proiectată și construită carcasa și mecanismul de deplasare pe trei axe a sistemului ciber-fizic de sădire și îngrijire a 
culturilor agricole, s-a elaborat arhitectura hardware și software a sistemului.

 ■ Au fost descrise două noi clase de modele probabiliste dinamice de tip Min-PSD și Max-PSD pentru rețele de tip serie/paralel 
cu unități interschimbabile. Dată fiind complexitatea lor, au fost deduse formule de calcul aproximativ a funcției de distribuție 
cumulative (f.d.c.) a duratei vieții unor astfel de rețele ca distribuții ale variabilelor aleatorii (v.a.) min (Y1, Y2, ..., YM) și max (Y1, Y2, 
..., YM), unde Y1, Y2, ..., sunt variabile aleatorii independente și identic distribuite, M fiind independentă de ele și având distribuția 
de tip Serie de Puteri, în același timp, Yk, k = 1,2,..., fiind o sumă de v.a. non-negative, independente, identic Pascal distribuite.

 ■ A fost efectuată analiza contextului nutrițional local, 
implicând 1230 de respondenți și vizând formularea 
recomandărilor practice în vederea reducerii nivelurilor 
de SGZ din produse alimentare. A fost propus un produs 
funcțional de tip înghețată fără zahăr, cu un conținutul 
sporit de minerale, fibre alimentare și indice glicemic scăzut. 
Produsul este recomandat în special consumătorilor cu 
diabet zaharat, obezilor, sportivilor și copiilor.   

 ■ Au fost analizați factorii agrotehnici care influențează 
acumularea nitraților în legume și selectarea metodelor 
pentru analiza conținutului de nitriți în produse vegetale. 
Analiza conținutului de nitrați în produsele alimentare 
de origine vegetală prezente pe piața RM a demonstrat 
că limitele maxime admise de NO3/kg în pepeni galbeni 
(Cucumis melo L.), spanac, verdeață au fost depășite atât în 
produsele autohtone, cât și în cele de import. A fost cercetată 
influența metodelor noi de extracție a SBA: extracția asistată 
cu microunde (EAM), extracția asistată cu ultrasunete (EAU), 
asupra conținutului de compuși biologic activi din fructe de 
pădure și plante aromatice. 

 ■ Au fost analizate proprietățile antioxidante, microbiostatice 
și antifungice ale extractelor obținute, inclusiv asupra 
tulpinilor Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Listeria monocytogenes și bacteriilor din 
g. Bacillus în produsele  lactate. S-a demonstrat efectul 
antimicrobian a extractelor din cătină, cimbru, măceș, 
aronia, busuioc, tarhon. 

 ■ S-au proiectat și au fost testați primeriii pentru amplificarea 
genelor și/sau a secvențelor specifice de ADN ale 
microorganismelor patogene (Listeria monocytogenes, 

Salmonella Abony, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Brettanomyces, Lactobacillus, Saccharomyces 
cerevesiae var. diastaticus). Specificitatea primerilor a 
fost analizată prin metode bioinformatice, cu utilizarea 
programului bioinformatic BLAST. S-a cercetat reacția 
de polimerizare în timp real (RT-PCR) a ADN-ului izolat din 
vin a microorganismelor Brettanomyces, Lactobacillus, 
Saccharomyces cerevesiae var. diastaticus. 

 ■ A fost extras și obținut în stare solidă un colorant din 
petale de Șofrănel, bogat în substanțe biologic active, care 
include cartamină și precartamină, o alternativa atât pentru 
coloranți  sintetici, cât și pentru cei naturali. Acest colorant 
este stabil termic și este potrivit pentru ameliorarea 
proprietăților senzoriale a mai multor produse proteice 
(lactate și din carne), pentru care utilizarea antocienilor este 
problematică. 

 ■ Din șrotul semințelor de in, obținut după presare directă, 
a fost extrasă o fibra solubilă – polimerul bidimensional 
arabinoxilan cu proprietăți excelente de reținere a apei. 

 ■ A fost elaborată o instalație nouă, care permite determinarea 
rezistenței soluției la ieșirea din coloana cu schimbător de 
ioni, necesară pentru studierea proceselor de separare a 
SBA. 

 ■ Au fost analizate o serie de teste pentru determinarea 
riscului de oxidare a vinurilor albe: POM-testul (Polyphenols 
Oxydative Medium), oxidarea forțată a vinului la temperatură 
600 C în prezența apei oxigenate; decolorarea în dinamică a 
crocinei - o carotenoidă hidrosolubilă, extrasă din filamente 
de șofran, purificată și concentrată, apoi recuperată în 
metanol sub influența peroxizilor, generați termic de AAPH.
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NUTRIȚIE PERSONALIZATĂ ȘI TEHNOLOGII INTELIGENTE 
PENTRU BUNĂSTAREA MEA

 ■ Au fost extrași compuși biologic activi din produse autohtone. Prin deshidratarea fructelor și măcinarea ulterioară a acestora, a 
fost obținută pudră de cătină bogată în proteine, vitamine, betacaroteni, fitosteroli, fibre minerale și flavonoizi. A fost efectuată 
extracția lipofilică pentru determinarea ulterioară a indicilor de calitate. Pudra de cătină s-a utilizat la elaborarea brioșelor. 
Indicii de calitate ale cărora și-au justificat utilizarea.

 ■ S-a cercetat posibilitatea de utilizare a B-glucanilor ca supliment alimentar, și anume adaosul acestora asupra evoluției unor 
parametri fizico-chimici pe parcursul fermentației laptelui. B-glucanii au fost extrași din sedimentul obținut după fabricarea 
vinului Viorica (roada 2018). B-glucanii au fost supuși testărilor fizico-chimice, după care au fost obținute probe de iaurt cu 
cultură starter YO-MIX 207 LYO. S-a demonstrat că Beta-glucanii obținuți sunt ingrediente promițătoare din punct de vedere 
tehnologic. Aceștia modifică proprietățile tehnologice ale produsului, accelerează procesul de fermentare, de coagulare și 
reduce durata de fermentare a iaurtului.

 ■ Au fost elaborate tehnologii de obținere a sosurilor de cofetărie funcționale fără adaos de zahăr, cu un conținut sporit de fibre 
alimentare. A fost testat potențialul funcțional al produsului elaborat, fiind determinați parametrii fizico-chimici și organoleptici, 
pe bază de Carob local (Ceratonia Siliqua). A fost efectuată o analiză comparativă a 7 mostre experimentale de sosuri de cofetărie 
cu adaos diferit a următoarelor ingrediente: cacao, păstăi de carob, boabe de carob, lapte pasteurizat, unt de vaci, zahăr pudră, 
vanilie.

APRECIEREA REZULTATELOR ŞTIINȚIFICE 
LA SALOANE INTERNAȚIONALE

În anul 2020, rezultatele cercetătorilor științifice realizate în cadrul  UTM au fost prezentate la 4 Saloane Internaționale de 
inventică, la care au fost înalt apreciate, obținând 63 de distincții, inclusiv:

Cu referire la premiile speciale, juriul Salonului International al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PROINVENT-2020 a 
conferit UTM Premiul Special „Augustin Maior” pentru valoarea deosebită a setului de invenții prezentate. Un alt premiu – Cupa 
„PERFORMANCE IN EDUCATION AND RESEARCH” – a fost decernată UTM în cadrul Expoziției Europene de Creație și Inovație 
EUROINVENT 2020.

42
MEDALII DE 
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8
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR 
ŞTIINȚIFICE

În anul 2020 Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat o serie de manifestări științifice, inclusiv:

MANIFESTĂRI ȘTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE – 4 
 ] Simpozionul Internațional „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 ȘTIINÍFICE 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 ȘTIINŢIFICE NAŢIONALE – 1 
 ] Conferința Știinţifică Interuniversitară „Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva Eticii Globale”, 26 iunie 2020, 

FCIM.

SEMINARE ȘTIINŢIFICE NAŢIONALE - 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.

Perioada de desfășurare: 27-29 noiembrie 2020

Țări participante: Republica Moldova, România, India, Canada, Bulgaria, Federația Rusă, Spania

Numărul participanților din țară și de peste hotare: 115

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
"PROBLEME ACTUALE ALE MATEMATICII ȘI INFORMATICII", 
DEDICAT JUBILEULUI DE 90 ANI LA PROF. ION VALUȚĂ
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Perioada de desfășurare: 27 noiembrie 2020

Țări participante: Republica Moldova, România, Federația Rusă, Ucraina

Numărul participanților din țară și de peste hotare: 85

Perioada de desfășurare: 20 noiembrie 2020

Țări participante: Republica Moldova, România, SUA, Ucraina, Rusia, Israel, Franța

Numărul participanților din țară și de peste hotare: 92

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „PROBLEME ALE 
URBANISMULUI ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI", EDIȚIA A X-A

CONFERINȚA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ 
„COMPETITIVITATE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”, EDIȚIA II
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REVISTELE ȘTIINȚIFICE JES ȘI JSS

REALIZĂRILE BIBLIOTECII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ÎN 
DOMENIUL CERCETĂRII

PREZERVAREA CONȚINUTULUI ȘTIINȚIFIC AL UTM

În anul 2020, revista „Journal of Engineering Science” (JES) a 
editat 4 numere, care au însumat 62 de articole, inclusiv 41 de 
lucrări ce reflectă rezultatele cercetărilor colaboratorilor UTM, 
ceea ce constituie 66% din numărul total al articolelor.

La moment, revista este indexată în următoarele 7 platforme: 
Repozitoriul UTM; DOAJ; ZENODO; EBSCO; AGRIS; Repozitoriul 
ULIBS; IBN.

Revista „Journal of Social Science” (JSS) în 2020 a editat 4 
numere, care au inclus 55 de articole, dintre care 42 (76%) au 
reprezentat lucrări ale colaboratorilor Universității Tehnice a 
Moldovei. 

Revista JSS este indexată pe 8 platforme: Repozitoriul UTM; 
DOAJ; ERIHPLUS; ZENODO; INDEX COPERNICUS; Central and 
Eastern European Online Library; Repozitoriul ULIBS; IBN.

Acoperirea necesităților informaționale ale utilizatorilor, 
legate de activitatea de cercetare științifică, se bazează pe 
achiziția continuă a publicațiilor științifice. Un număr mare de 
publicații științifice sunt procurate de la edituri specializate, 
recepționate prin intermediul schimbului de publicații cu 14 
biblioteci universitare din România, donații consistente din 
partea Academiei Române etc. Pe această cale, în perioada de 
referință au fost procurate 587 de publicații științifice. O achiziție 
importantă, efectuată prin schimb, o constituie Buletinele 
și Analele științifice, tezele de doctor și autoreferatele. În 
anul 2020, au fost recepționate 80 de exemplare/25 titluri de 
publicații. Revistele științifice abonate sunt o altă sursă în 
ajutorul cercetării științifice. În anul 2020 Biblioteca tehnico-
științifică a fost abonată la 39 de reviste științifice.

Comunitatea universitară este sistematic informată despre 
achizițiile noi de publicații prin expoziții dedicate, zile de 
Informare, liste de cărți trimise tuturor cadrelor didactice prin 
intermediul poștei corporative.

Un suport esențial în procesul de cercetare îl au bazele de 
date științifice. Cadrele didactice, studenții, masteranzii şi 
doctoranzii au beneficiat de acces liber prin autorizație la 11 
baze de date din domeniile științei oferite în cadrul proiectului 
„Resurse Electronice pentru Moldova”. 

A fost prelungit contractul de abonare la bazele de date 
Springer cu un conținut de 2066 de reviste și 10 colecții de 
cărți electronice. Din bazele de date Springer, în 2020, au fost 
descărcate 44774 de lucrări științifice (18179 cărți/capitole din 
cărți, 26595 articole din reviste sau culegeri la conferințe).

Pe parcursul anului către toate departamentele, cadrele 
didactice, doctoranzi au fost expediate materiale informative, 
ghiduri, informații, invitații la webinare online și prezentările 
acestora cu privire la explorarea resurselor electronice 
disponibile, inclusiv Web of Science, Springer, baze de date 
oferite pe perioade de testare. Un interes deosebit a prezentat 
seminarul organizat de Grupul editorial Scientific Knowledge: 
Specificul publicării în reviste internaționale.

REPOZITORIUL INSTITUŢIONAL AL UTM 
În 2020 prioritar pentru bibliotecă a fost continuarea popularizării Repozitoriului Instituțional în care sunt arhivate în acces 

deschis articole din culegeri ale Conferințelor științifice organizate la UTM; revistele UTM Journal of Engineering Science și 
Journal of Social Science / Meridian Ingineresc, materialele științifico-didactice ș.a. Grație efortului depus, la sfârșitul anului 2020 
Repozitoriul conținea 11955 publicații full-text.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL INFORMAŢIEI DIN CERCETARE CRIS 
În anul de referință a continuat dezvoltarea și popularizarea sistemului de management al informației din cercetare de tip 

CRIS cu conținut digital ce ține de diverse entități din activitatea de cercetare și inovare: profilurile cercetătorilor și unităților de 
cercetare, proiecte realizate şi în derulare, publicații, brevete, medalii, evenimente și altele (http://cris.utm.md/). La sfârșitul anului 
2020 sistemul conținea 520 de articole, 72 de medalii, 17 brevete, 5 monografii.
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APRECIEREA REZULTATELOR ŞTIINȚIFICE 
ALE CERCETĂTORILOR UTM

DIPLOME DE ONOARE ALE GUVERNULUI ȘI MINISTERULUI 
EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitate remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea 
cercetării, responsabilitate și profesionalism şi pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional, de Ziua Științei, marcată 
anual în Republica Moldova, în data de 10 noiembrie, Guvernul Republicii Moldova a decernat diplome de onoare celor mai prodigioși 
cercetători ai Universității Tehnice a Moldovei.

Diploma de onoare din partea Prim-Ministrului Republicii Moldova Ion CHICU a fost înmânată dlui Oleg LUPAN, doctor habilitat în 
științe tehnice, profesor universitar, iar de diplome de onoare din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării s-au învrednicit 
dl Nicolae SÎRBU, doctor habilitat în științe fizico-matematice, precum și lectorii universitari Nicolai ABABII și Vasile POSTICA.

DIPLOME DE ONOARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI 
INFRASTRUCTURII

Oleg Lupan
prof.univ.

Nicolae Sîrbu
prof.univ.

Vasile Postica
lect.univ.

Nicolae Ababii
lect.univ.

Tudor Ambros
prof.univ.

Aurel Guțu
conf.univ.

Mihail Chiorsac
conf.univ

Victor Pogora
conf.univ

Ina Dobrea
lect.univ.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei și pentru succese remarcabile în domeniul cercetării 
și inovării, ministrul Corneliu Popovici a decernat la 11 februarie, diploma Guvernului Republicii Moldova și diploma de onoare a 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, unui grup de femei care activează în domeniul științei, printre care au fost nominalizate 
și  profesoare-cercetători ai Universității Tehnice a Moldovei.

Rodica STURZA
dr.hab, prof.univ.

Rodica SIMINIUC
dr., conf. univ.

Rodica Sturza – doctor habilitat în științe tehnice, profesor 
universitar şef departament Oenologie şi Chimie a fost distinsă 
cu Diploma Guvernului Republicii Moldova.

Rodica Siminiuc – doctor în științe tehnice, conferențiar 
universitar, şef Direcţie Doctorat şi Postdoctorat cu Diploma 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Cu ocazia Zilei Energeticianului, marcată anual la 22 decembrie, Ministerul Economiei și Infrastructurii a decernat diplome 
de onoare pentru cinci angajați ai UTM: Tudor Ambros, doctor habilitat, profesor universitar, Mihal Chiorsac, dr., conferențiar 
universitar, Victor Pogora, dr., conferențiar universitar, Aurel Guțu, dr., conferențiar universitar și Ina Dobrea, lector universitar.
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ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A CERCETĂRII

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI
Evenimentul a fost organizat în cadrul grantului nr. 955289 MODERNight-2020 finanțat de Comisia Europeană (Programul 

Orizont-2020) în valoare totală de 109 mii Euro. Propunerea de grant a fost depusă în ianuarie 2020 și a fost evaluată înalt, obținând 
14,5 puncte din 15 posibile. Consorțiul acestui proiect a fost constituit din Universitatea Tehnică a Moldovei (Coordonator), 
Academia de Științe a Moldovei (Partener) și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (Partener). 

Chiar dacă evenimentul a demarat oficial în seara zilei de 27 noiembrie, organizarea acestuia a început cu mult înainte cu 
campania de promovare și diseminare, iar 4 concursuri pentru elevi și studenți au demarat în octombrie 2020. 

Din cauza pandemiei, evenimentul a fost organizat în direct, evenimentul fiind deschis și susținut pe tot parcursul desfășurării de 
către Dinu ȚURCANU, prorector UTM pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare. 

În deschiderea festivă a evenimentului, ES Peter MICHALKO, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a transmis 
un mesaj cordial cercetătorilor și oaspeților evenimentului, organizat la nivelul UE la doar câteva săptămâni după Ziua Mondială a 
Științei. Cu cuvinte de salut la deschiderea evenimentului au participat acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM; prof. univ., dr. hab.  
Viorel Bostan, rectorul UTM; dr. Igor Cojocaru, director IDSI; Vadim Iațchevici, șef Direcție proiecte inovaționale, ANCD

Transmisiunea în direct a fost organizată din 13 centre/laboratoare de cercetare din Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei 
prezentând rezultatele cercetării-inovării din 6 locații: Cortul situat în campusul UTM instalat special pentru acest eveniment; 
Planetariul UTM și observatorul astronomic; Centrul de excelență FabLab; Centrul Nanotehnologii și Nanosenzori; Centrul Național 
de Tehnologii Spațiale; Centrul Naționale de Studiu și Testare a Materialelor.

Din cauza pandemiei declanșate în anul 2020, organizarea mai multor evenimente de promovare a cercetării 
a fost anulată. Chiar și în aceste condiții UTM a reușit să organizeze câteva evenimente pentru tineri și nu numai.
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Din studioul UTM au fost anunțați câștigătorii concursurilor organizate în cadrul acestui eveniment. Câștigătorii și-au putut ridica 
premiile și cadourile pe parcursul următoarelor săptămâni.

Evenimentul a fost vizionat de peste 35 mii de utilizatori Internet din Republica Moldova și de peste hotare.

„INDUSTRIAL AUTOMATION” HACKATHON
În perioada 26-28 noiembrie 2020, în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM s-a desfășurat 

„Industrial Automation” Hackathon, organizat de  Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, Universitatea Tehnică a Moldovei, în 
colaborare cu compania ISD Moldova – Inther Software Development SRL și cu suportul BEST-Chișinau. 

În cadrul Hackathon-lui fiecare echipă trebuia să proiecteze un sistem automat, condus în baza unui controler logic programabil 
PLC. Un PLC este un calculator digital, utilizat pentru automatizarea proceselor industriale, precum și conducerea utilajelor, liniilor 
de fabricație, roboților etc.

Competiția a durat 48 de ore, la care s-au confruntat 4 echipe a câte 4 studenți din cadrul programului de studii Automatică și 
Informatică. Având la îndemână echipamente Siemens: Controler Simatic S7-1200 cu utilizarea Human Machine Interface (HMI), 
fiecare echipă trebuia să proiecteze o spălătorie automată, cu implementarea tuturor fazelor de spălare a unui automobil.
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ELECTRIC HACKATHON 2020
Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a UTM a celebrat 

Ziua Energeticianului, marcată tradițional pe 22 decembrie, 
printr-o amplă competiție studențească în domeniu – „Electric 
Hackathon 2020”. Evenimentul s-a desfășurat într-un local pe 
potriva semnificației acestei importante competiții – FabLab, 
cel mai mare atelier de prototipare și producție la scară mică 
din Republica Moldova, deschis mereu pentru cei care-și doresc 
să dezvolte proiecte transformaționale pentru comunitate.

Destinată studenților cu abilități în programarea Arduino, 
mișcarea și acționarea electrică, printarea 3D, competiția s-a 
desfășurat sub genericul „Turn ON your power”. Timp de 2 zile 
(18 și 19 decembrie 2020) cele 4 echipe înscrise în concurs și-
au propus să construiască un produs ingineresc creativ – o 
instalație electrică programabilă cu o cabină ce se va deplasa 
într-un spațiu cu dimensiunea 1/4 m3. Cei 16 participanți au 
fost asigurați cu câte un set de componente arduino, piese 
electrice, electronice și mecanice, beneficiind de suportul 
profesorilor FEIE.

FASHION HACKATHON PE 
MOTIVE NIPONE

Pe 5 și 6 noiembrie la Centrul de Excelență și Accelerare în 
Design și Tehnologii pentru tineri designeri, profesioniști și 
antreprenori din domeniul fashion – ZIPHOUSE a avut loc cea 
de-a III-a ediție de FASHION HACKATHON, care a înregistrat un 
număr record de aplicări, având doar 24 de locuri disponibile.

Cele 6 echipe admise în competiție au concurat în creativitate 
și ingeniozitate pentru a crea un outfit complet inspirat din 
creațiile designerului japonez – Yohji YAMAMOTO. 

Task-ul a constat în a realiza un outfit masculin conceptual în 
doar 24 de ore de lucru, divizate în 2 zile consecutive, dar și de 
a recicla articole vestimentare și de a prezenta produsul final în 
fața juriului, alături de moodboard și schiță.

Participanții au beneficiat și de sesiuni de mentorat individual 
alături de designerul și trainerul Eugen REABENCHI, care i-a 
ghidat și îndrumat astfel încât produsul final să corespundă 
cerințelor impuse și să fie unul de-a dreptul spectaculos.

Evenimentul a culminat cu prezentarea echipelor și o defilare 
spectaculoasă a proiectelor finale realizată în parteneriat cu 
Avilion Models.
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SARCINI

 ■ Implicare activă în procesul de reformare a domeniului de cercetare şi inovare în Republica Moldova prin colaborare cu MECC, 

AŞM, ANCD, ANACEC şi instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării;

 ■ Pregătirea şi antrenarea colectivelor UTM în procesul de elaborare şi depunere a propunerilor de proiecte de cercetare la 

concursurile proiectelor naţionale;

 ■ Crearea şi actualizarea profilurilor personale în Google Scholar ale tuturor cadrelor ştiinţifico-didactice şi doctoranzilor UTM; 

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

 ■ Amplificarea şi coordonarea eforturilor de participare la concursurile internaţionale (ORIZONT 2020), transfrontaliere, bilaterale 

etc.;

 ■ Implementarea strategiei de reformare a activităţii de cercetare şi inovare în subdiviziunile UTM, inclusiv prin elaborarea, 

dezvoltarea și implementarea mecanismelor de stimulare a performanţei în cercetare;

 ■ Elaborarea mecanismelor de suport financiar pentru participare la conferinţe ştiinţifice internaţionale ale căror publicaţii vor fi 

indexate pe platformele Web of Science și Scopus;

 ■ Asigurarea suportului necesar pentru promovarea în continuare a revistelor „Journal of Engineering Science” şi „Journal of 

Social Sciences” la un nivel mai înalt;

 ■ Organizarea asistenţei tehnice în vederea scrierii, redactării şi depunerii articolelor în reviste internaţionale indexate în baze de 

date prestigioase;

 ■ Promovarea colectivelor de cercetare ştiinţifică cu performanţe marcante, a şcolilor cu tradiţie în cercetarea științifică, care au 

şanse reale de a se integra în colective de cercetare internaţionale interdisciplinare;

 ■ Implementarea în continuare a tehnologiilor informaţionale în sistemul de management al activităților de cercetare, dezvoltare 

şi inovare la UTM;

 ■ Antrenarea mai activă a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare şi inovare;

 ■ Diseminarea rezultatelor cercetării prin diverse metode (participarea la conferințe științifice, seminare, la saloane de invenții, 

rețele de socializare, emisiuni radio/TV).

PROIECTE REALIZATE ÎN 2020

PROIECTE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE FUNDAMENTALE

18.51.07.01A/PS
Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme 
patogene dr. hab. Sturza R.  

20.80009.8007.26
Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli 
cronice netransmisibile dr. Şontea V.

20.80009.5107.09
Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie 
alimentară dr. hab. Sturza R.

20.80009.5107.10 Nutriţie personalizată şi tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea dr. Siminiuc R.

20.80009.7007.10
Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea 
sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi dr. hab. Dulgheru V.

20.80009.7007.18
Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi 
elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a 
energiei regenerabile în R.M.

dr. Stratan I.

20.80009.7007.21
Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin 
utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă dr. Scutari Iu.

20.80009.0807.17
Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile 
tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova, în contextul 
multiculturalității, diversității și integrării europene

dr. Cazac V.

20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova dr. hab. Bugaian L.

20.80009.0807.33
Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea sistemelor inovative a 
iluminatului public dr. Mogoreanu N.

20.80009.0807.34 Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din RM dr. hab. Albu S.

20.80009.5007.08
Studiul structurilor optoelectronice şi a dispozitivelor termoelectrice cu eficienţă 
înaltă dr. hab. Tronciu V.

20.80009.5007.09
Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia 
Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor 
spaţiale

dr. hab. Bostan V.

20.80009.5007.20
Nanoarhitecturi în bază de GaN şi matrici tridimensionale din materiale biologice 
pentru aplicaţii în microfluidică şi inginerie tisulară dr. Monaico E.

20.80009.5007.21 Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale autoorganizate pentru bioinginerie dr. hab. Ţiuleanu D.

20.80009.5007.24
Majorarea competitivităţii transmisiilor procesionale prin elaborarea şi valorificarea 
angrenajului cu contact “conform” al dinţilor şi extinderea ariei lor de aplicaţie dr. hab. Bostan I.

20.80009.5007.26
Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor 
Ciber- Fizice dr. Fiodorov I.

20.80009.5007.27
Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în 
sistemele vitale, tehnologice şi de mediu dr. Subotin I.

20.80009.5007.29
Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de 
pasageri dr. Nucă I.
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DISTINCȚII OBȚINUTE LA SALOANE DE INVENTICĂ ÎN 2020

PROINVENT - MEDALII DE AUR

1. Viorel BOSTAN; Ion BOSTAN; Maxim VACULENCO. Transmisie cu angrenare precesională;

2. BOSTAN Viorel, ODAINÂI Valeriu, GUŢU Marin. Turbină eoliană;

3. Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU, Alexei BOTEZ, Iulian MALCOCI, Maxim VACULENCO. Răzuitor cu acționare vibromecanică;

4. Vladimir MELNIC, Valentin ILCO, Alexei MARTÎNIUC, Nicolae SECRIERU, Viorel BOSTAN, Ion BOSTAN. Platformă pentru cercetarea 
atitudinii microsateliților în condiții orbitale

5. Ion BOSTAN (MD); Viorel BOSTAN (MD); Valeriu DULGHERU (MD); Cătălin DUMITRESCU (RO); Liliana DUMITRESCU (RO). Sistem 
hibrid eolian-solar de încălzire a apei menajere;

6. Mircea BERNIC, Natalia ȚISLINSCAIA, Mihail BALAN, Vitali VIȘANU, Mihail MELENCIUC. Instalaţie de uscare pentru fructe şi legume;

7. Liliana POPESCU (MD); Aliona GHENDOV-MOŞANU (MD); Rodica STURZA (MD); Lung ILDIKO (RO); Oxana-Ileana OPRIŞ (RO); Maria-
Loredana SORAN (RO). Procedeu de fabricare a desertului de brânză funcțional;

8. Alexandra SAVCENCO, Alexei BAERLE, Pavel TATAROV, Raisa IVANOVA. Procedeu de separare a coloranților roșu și galben din petale 
de șofrănel;

9. Tatiana CAPCANARI, Olga DESEATNICOVA, Daniela PALADI. Emulsie de tip maioneză cu valoare biologică sporită;

10. Ivan PRIDA, Antonina IALOVAIA, Ecaterina COVACI, Rodica STURZA, Ala KRAJEVSCAIA. Procedeu de sulfitare a produsului vinicol.;

11. Dinu ȚURCANU, Pavel NISTIRIUC, Andrei CHIHAI, Ana NISTIRIUC. Atenuator optic ajustabil pentru testarea sistemelor și rețelelor de 
comunicații optice;

12. Nicolai ABABII, Vasile POSTICA, Viorel TROFIM, Oleg LUPAN. Procedeu de obținere a rețelei de nanofire CuO-Fe2O3;

13. Vasile POSTICA, Thierry PAUPORTÉ (FR), Viorel TROFIM, Nicolai ABABII, Oleg LUPAN. Procedeu de funcționalizare a suprafeței 
nanofirelor din ZnO cu nanoparticule din metale nobile;

14. Cristian LUPAN, Viorel TROFIM. Procedeu de depunere a peliculelor ZnO dopate cu eu și funcționalizate cu Pd;

15. Alexandru MAZURU, Nicolae TRIFAN, Alexei TOCA, Sergiu MAZURU. Procedeu de executare a roților dințate conice;

16. Nicolae TRIFAN, Alexandru MAZURU, Sergiu MAZURU. Dispozitiv de durificare al dinților roților dințate;

17. Sergiu MAZURU, Serghei SCATICAILOV, Maxim VACULENCO, Ion BOSTAN. Procedeu de executare a roților dințate conice;

18. Rodion CIUPERCĂ, Ivan RABEI. Pală pentru rotorul turbinei eoliene cu ax vertical;

19. Maria BERNIC, Mihail STAMATI. Concept design: mobilier atelier de creație pentru copii;

20. Bogdan EDINAC, Valeriu PODBORSCHI. Concept design: automobil electric;

21. Mircea ZUBCU, Valeriu PODBORSCHI. Concept design: piese mobilier pentru parc;

22. Sergiu GUZUN, Valeriu PODBORSCHI. Concept design: accesorii veselă de bucătărie pentru orbi;

23. Ion BOSTAN, Viorel BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Marin GUȚU, Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU. Instalație fotovoltaică „Floarea 
Soarelui”;

24. Zaharia DONȚU, Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU, Nicolae TRIFAN, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian. Redarea prin oscilații a 
informației stocată și păstrată, iar mai apoi la cerere recunoscută și extrasă;

25. Ion BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Iulian MALCOCI, Radu CIOBANU, Maxim VACULENCO. Transmisie planetară precesională.

PROIECTE BILATERALE

19.80013.50.07.03A/ 
BL

Compuşi semiconductori poroşi A3B5 şi perovskite pentru structuri fotonice şi 
microelectronice dr. Monaico E.

PROIECTE APEL COVID-19

20.70086.29/
COV(70105)

Elaborarea boxei cu viteză variabilă de ventilație pentru proceduri generatoare de 
aerosoli cu risc înalt de infectare cu SARS-CoV-2, (PGABoxa) dr. Railean S.

20.70086.23/COV 
(70105)

Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la 
distanță din Republica Moldova, (DIGIFORME) dr. Andronic S.

PROIECTE COMUNE MECC+AUF

18.80012.51.30A Diminuarea riscurilor de contaminare chimică și microbiologică a alimentelor dr. hab. Sturza R.

19.80012.02.01F
Dezvoltarea durabilă a apiculturii : provocări economice, ecologice, de dezvoltare 
rurală și de sănătate publică dr. Chirsanova A.

19.80012.50.03A Modele inteligente pentru ameliorarea procesului de instruire dr. Rusu M.

PROIECTE DIN TRANSFER TEHNOLOGIC

20.80015.5107.240T
Elaborarea și implementarea tehnologiei inovaționale de maturare prin uscare  a 
cărnii de bovină ”dry aged beef dr. Bulgaru V.

GRANTURI INTERNAȚIONALE

Grant nr. 810652
NanoMedTwin - Promoting smart specialization at the Technical University of 
Moldova by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications 
through excellence in research and twinning

acad. Tighineanu I.

Grant nr. 955289
Fostering science and innovation impact through organisation in Moldova of 
European Researchers' Night dr. hab. Bostan V.

2SOFT/1.1/1 COLLABORATIVE ENTREPRENEURIAL EDUCATION dr.. Bulgaru V.

2SOFT/1.1/11 Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry dr.  Secrieru N.

2SOFT/1.1/64 Cross border cooperation in mechatronics engineering education dr. hab. Dulgheru V.

2SOFT/1.2/83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES dr. hab. Sturza R.

2SOFT/3.1/54
Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with 
renewable energy dr. Nucă I.

2SOFT/4.2/77 Integrated Networks for Hazard Risk Management dr. Nistor-Lopatenco L.
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INVENTCOR - MEDALII DE AUR

INOVALIMENT - MEDALII DE AUR

INVENTCOR - MEDALII DE ARGINT

1. Bostan Viorel, Bostan Ion, Vaculenco Maxim. Precessional transmissions with floating satellites

2. BOSTAN Viorel (MD); DULGHERU Valeriu (MD); CIOCĂNEA Adrian (RO); DUMITRESCU Cătălin (RO); CIOBANU Oleg (MD); CIOBANU 
Radu (MD); RABEI Ivan (MD); GUȚU Marin (MD). Vertical shaft wind turbine with double rotor

3. Lupan Cristian, Trofim Viorel. ZnO:Eu FILMS FUNCTIONALIZED WITH Pd FOR ROOM TEMPERATURE H2 SENSORS

4. Victoria Danila, Antonela Curteza, Stela Balan. Innovative clothes solutions for children with special needs.

1. SAVCENCO A, BAERLE A. Procedeu de obtinere a colorantilor din petale de sofranel (Carthamus Tinctorius L.).

2. GHENDOV-MOŞANU, A., POPESCU, L., STURZA, R. Process for producing a functional curd cream.

1. Bernic Mircea, Țislinscaia Natalia, Balan Mihail, Vișanu Vitali, Melenciuc Mihail. Drying system in modified environment.

2. Țurcanu Dinu, Nistiriuc Pavel, Nistiriuc Ana, Chihai Andrei. Transmission Medium data transport with restructurable effects.

INFOINVENT - MEDALII DE BRONZ

1. Ghendov-Mosanu Aliona. Obtaining and stabilizing dyes, antioxidants and preservatives of plant origin for functional foods.

2. Bostan Viorel, Bostan Ion, Vaculenco Maxim. Precessional transmissions with conform contact of the teeth in multi-pair 
gearing.

3. Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Dumitrescu Cătălin, Dumitrescu Liliana. Aeolian-solar hybrid system for 
domestic water heating.

4. Mazuru Alexandru, Trifan Nicolae, Mazuru Sergiu. Toothpick hardening device.

5. Mazuru Sergiu, Vaculenco Maxim, Bostan Ion, Scaticailov Serghei. Process for forming the micro-relay regularly on the 
surface of the gear teeth.

6. Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Botez Alexei, Malcoci Iulian, Dicusară Ion. Scraper with vibromechanical drive.

7. Ghendov-Moşanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica, Lungu Ildiko, Opriş Ocsana-Ileana, Soran Maria-Loredana. Process 
for producing a functional curd cream.

8. Lupan Cristian, Trofim Viorel. The deposition process of ZnO films doped with Eu and functionalized with Pd.

9. Malcoci Marina, Malcoci Maria Eudochia. MARTISORUL from tradition to modern.

INFOINVENT - MEDALII DE AUR

1. VACULENCO Maxim, SCATICAILOV Serghei, MAZURU Sergiu, BOSTAN Viorel, BOSTAN Ion. Generation of precessional gearing 
with convex-concave contact.

2. BOSTAN Viorel, BOSTAN Ion, DULGHERU Valeriu, CIUPERCĂ Rodion, VACULENCO Maxim, GUȚU Marin, CIOBANU Radu, 
CIOBANU Oleg, ODAINÎI Valeriu, GLADÎȘ Vitalie, RABEI Ion, Platon Aerodynamic wind rotor with vertical axis with variable 
angle of attack.

3. CIOBANU Vladimir, ENACHI Mihail, BRANIȘTE Tudor. Micromotors driven by UV light based on advanced hybrid GaN/ZnO 
nanoarchitectured microtubes.

4. MONAICO Eduard, MONAICO Elena, URSAKI Veaceslav, TIGINYANU Ion. Two-step cost-effective electrochemical technology 
for the preparation of free-standing perforated Au nanomembranes.

5. ABABII Nicolai, LUPAN Oleg. Facile Fabrication of Semiconducting Oxide Nanostructures by Direct Ink Writing of Readily 
Available Metal Microparticles and their application as Low Power Acetone Gas Sensors.

6. BOSTAN Ion, BOSTAN Viorel, DULGHERU Valeriu, GUȚU Marin, CIOBANU Radu, CIOBANU Oleg. Photovoltaic installation 
„SUNFLOWER”.

7. BERNIC Mircea, ȚISLINSCAIA Natalia, BALAN Mihail, VIȘANU Vitali, Melenciuc Mihail. Drying installation for granular products 
in the suspension layer.

8. ȚURCANU Dinu, NISTIRIUC Pavel. Adjustable optical attenuator for testing optical communication systems and networks.

9. VERJBIŢKI Valeri, LUPAN Oleg, RAILEAN Serghei. Device and method for measuring the resistance of a sensor based on 
nanostructured semiconductor oxides in the range of the order of microwatts.

10. ROȘCA Neonil, LUNGU Iulian, SUDACEVSCHI Viorica, ABABII Victor. Intelligent Waste Sorting System

11. EDINAC Bogdan, Valeriu PODBORSCHI. Design Concept ELECTRIC CAR.

INFOINVENT - MEDALII DE ARGINT
1. Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Ciupercă Rodion, Mazuru Sergiu, Toca Alexei, Vaculenco Maxim, Bodnariuc Ion, 

Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu, Trifan Nicolae, Malcoci Iulian, Dicusară Ion, Vengher Dumitru, Buga Alexandru, Bregnova Alina. 
Unconventional digital gear manufacturing technologies with non-standardized profiles from precessional transmissions.

2. Ababii Nicolai, Postica Vasile, Trofim Viorel, Lupan Oleg. Process for obtaining the CuO-Fe2O3 nanowire network.

3. Danila Victoria, Curteza Antonela, Balan Stela. Innovative clothes solutions for children with special needs.

4. Maria Bernic, Mihail Stamati. Furniture for children creation workshop.

5. Mircea Zubcu, Valeriu Podborschi. Furniture pieces for the park.

6. Sergiu Guzun, Valeriu Podborschi. Kitchen accessories for blind.
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În anul 2020 Biblioteca 
universitară și-a urmat misiunea 
de asigurare informațională a 
procesului didactic, de cercetare 
și educație prin extinderea 
accesului la resursele și serviciile 
online, completarea continuă 
a colecțiilor de documente 
tradiționale și digitale, 
sporirea culturii informației a 
utilizatorilor.

ACTIVITATEA BIBLIOTECII BIBLIOTECA ÎN CIFRE

Pe parcursul anului 2020 Biblioteca Tehnico-științifică UTM și-a 
organizat activitatea în conformitate cu Strategia de dezvoltare a 
Bibliotecii 2018-2020, contribuind la dezvoltarea învățământului 
universitar tehnic și cercetării științifice prin satisfacerea 
necesităților informaționale ale studenților, cadrelor didactice, 
cercetătorilor, altor categorii de utilizatori.

Activitatea Bibliotecii a fost influențată de restricțiile impuse 
de situația pandemică și a activat în corespundere cu ordinele 
și dispozițiile emise de administrația UTM, recomandările 
elaborate la nivel național privind managementul bibliotecii în 
situația generată de pandemie. Au fost reorganizate procesele 
de lucru, serviciile acordate utilizatorilor, inclusiv împrumutul 
și restituirea cărților. S-a optat pentru asigurarea măsurilor de 
protecție și securitate atât a angajaților, cât și a utilizatorilor. S-a 
făcut informarea personalului și utilizatorilor privind regulile 
sanitaro-epidemiologice impuse de virusul Covid-19. Au fost 
respectate rigorile și măsurile de igienizare a spațiilor bibliotecii, 
instalate 8 ecrane de protecție la bibliotecile filiale la facultăți.

Accesul fizic la colecțiile bibliotecii a fost restricționat pe 
perioade determinate, conform prevederilor legislative, dar, 
în mare parte, utilizatorii au fost serviți conform unui orar de 
funcționare prestabilit.

În 2020 au fost înregistrate 85790 vizite și împrumutate 138460 
publicații – de două ori mai puțin comparativ cu anul 2019.

Accesul permanent la resursele bibliotecii a fost realizat 
prin intermediul mediilor electronice. Biblioteca a depus un 
efort considerabil pentru a oferi acces la colecții și servicii 
de la distanță, prin actualizarea site-ului web, a resurselor 
informaționale deținute. 

În perioada de referință, pe pagina Bibliotecii www.library.utm.
md au fost plasate 77 de cursuri și materiale didactice, elaborate 
de cadrele didactice universitare. În total sunt disponibile 1148 
de publicații cu text integrat ale profesorilor. Catalogul Electronic 
a fost completat cu 1384 de înregistrări, inclusiv 1132 descrieri 
analitice ale articolelor din ediții periodice; catalogul electronic 
conține 38103 înregistrări bibliografice.

De pe site-ul bibliotecii se pot accesa 11 baze de date din 
domeniile științei și tehnicii, oferite în acces deschis prin 
autorizație. De asemenea, a fost prelungit contractul de abonare 
pentru anul 2020 la bazele de date Springer la suma de 79566 lei 
(cca 2000 de reviste și 6000 de cărți electronice editate anual).

Activitatea de achiziție în anul 2020 a fost diminuată, dar a 
continuat procurarea publicațiilor în conformitate cu curricula 
universitară și solicitările cadrelor didactice pentru cele mai 
recente titluri de carte didactică și științifică. Colecțiile Bibliotecii 
au fost completate cu 6205 u.m. / 878 titluri, din care 515 titluri 
noi. Cheltuielile pentru achiziție au constituit 432804 lei, cu 
52156 lei mai mult ca în 2019, respectiv:

858 443 VOLUME PUBLICAŢII 7 780 UTILIZATORI

1 512 COLECŢIE DIGITALĂ 85 790 VIZITE

11 950 COLECŢIE REPOZITORIU 136 EXPOZIŢII

7 ACTIVITĂŢI ȘTIINŢIFICE 5 CAMPANII, PROGRAME

138 460 PUBLICAŢII ÎMPRUMUTATE

103 854 lei
PROCURARE CĂRŢI

116 173 lei
EDIŢII PERIODICE

22 570 lei
REVISTELE UNIVERSITARE  JES, JSS

72 045 lei
MATERIALE EDITATE LA „TEHNICA-UTM”

82 166 lei
ABONARE BAZE DE DATE
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În anul 2020 a continuat dezvoltarea Repozitoriului instituțional. Au fost arhivate 4368 de lucrări, inclusiv articole din 8 
conferințe organizate la UTM, 60 de numere ale revistei „Meridian Ingineresc” (2001-2018), revistele științifice JES și JSS; au fost 
selectate din Google Academic și plasate în Repozitoriu 2230 de articole științifice ale cadrelor didactice UTM.

Repozitoriul UTM conține cca 12000 publicaţii full-text, inclusiv 61 de teze de doctor ale profesorilor UTM.

În perioada pandemică Biblioteca a informat comunitatea 
academică despre sursele disponibile în mod gratuit: 
materiale educaționale, manuale, lecții, cursuri etc., prin 
intermediul poștei corporative, a site-urilor și blog-urilor 
dedicate, expoziţii tematice, virtuale, liste electronice, Zile de 
Informare. 

Către toate departamentele, cadrele didactice, doctoranzi, 
masteranzi, studenți au fost expediate materiale informative 
despre accesul la resursele deschise pe perioada pandemică 
oferite de Compania Taylor & Francis Group, repozitoriul 
multidisciplinar Digital Commons Network, Colecția 
Cambridge Core oferit de Editura Cambridge University 
Press, peste 500 de manuale din colecțiile de cărți electronice 
Springer Nature, publicații de pe platforma ARDI, accesul 
gratuit oferit utilizatorilor UTM de compania EBSCO. 

Au fost trimise cca 40 de mesaje către 838 de profesori, 148 
doctoranzi, cu invitații la webinare organizate de cunoscute 
edituri și furnizori de baze de date, cum sunt Springer, 
Cambridge University Press, Taylor & Francis, Wiley și Web of 
Science etc.

Webinare organizate de edituri și furnizori de baze de date:

 ]SPRINGER - „Reviste științifice recenzate”, 2 aprilie, 2020;

 ]SCIENTIFIC KNOWLEDGE SERVICES - „Bibliometria și 
Știința Deschisă în evaluarea cercetării”,  9-11 iunie 2020; 

 ]EDITURA WILEY – 1. „Открытый доступ”;  2. „ Как 
опубликовать статью в журнале с высоким импакт-
фактором: cоветы редактора Wiley”, 24-25 iunie, 2020;

 ]WILEY ȘI WEB OF SCIENCE – „Integritatea cercetării: 
Înțelegerea responsabilității noastre comune pentru un 
ecosistem academic durabil”, „Evoluția Web of Science 
pentru a vă ajuta să prosperați într-un spațiu complex”, 
„Înțelegerea importanței lucrărilor de referință”, „Căutări 
eficiente a cărților online și lucrărilor de referință”, 16-18 
noiembrie, 1 decembrie, 2020;

 ]CAMBRIDGE DATA WEEK 2020 – „Cine reutilizează datele? 
Succesele și tendințele de viitor”, 23-27 noiembrie 2020.

4190

91 1119

574

231

SURSE DE COMPLETARE A COLECȚIILOR

EDITURA „TEHNICA-UTM”

SCHIMB DE PUBLICAȚII

EDITURI, LIBRĂRII, ALȚI FURNIZORI

DONAȚII

PROIECTE
2833

1361

541
1360

110

ACHIZIȚIA DOCUMENTELOR DUPĂ TIPUL 
DE PUBLICAȚII

MATERIALE DIDACTICE

CĂRȚI ȘTIINȚIFICE

EDIȚII PERIODICE

MANUALE, CURSURI

ALTE

Deservirea utilizatorilor a fost efectuată de către 7 biblioteci 
filiale, serviciul Bibliografie. Documentare ştiinţifică, oficiul 
Beletristică. 

Asistența informațional-bibliografică a cuprins:

 ]prestarea serviciilor de referințe: 3490 referințe bibliografice 
tematice, factologice, de adresă

 ]elaborarea listelor bibliografice la teme de cercetare 
complexe: Reciclarea deșeurilor; Energii regenerabile 
(brichete din paie, utilizarea biomasei); Sisteme de 
producție LEAN; Excesul de sare și efectele asupra sănătății; 
Transportul de pasageri; Autoinstruirea; Medii interactive de 
dezvoltare a produselor program; Modelarea și proiectarea 
sistemelor informaționale; Electronica medicală etc.

 ]alcătuirea la cererea profesorilor a listelor de standarde 
în vigoare pe domeniile: Industria alimentară (40 
compartimente – 800 denumiri standarde) și Industria 
ușoară (30 compartimente – 223 denumiri). 

 ]Atribuirea indicelui CZU pentru 6 teze de doctor și 124 
articole din revistele științifice instituționale.

A fost elaborată și editată biobibliografia Ion Valuță (242 de 
înregistrări bibliografice), alcătuitor: Elena Plăcintă.

Pentru a spori eficienţa informării studenţilor despre 
serviciile oferite de Bibliotecă (colecții, reguli de acces în 
perioada pandemică, alte informații), a fost elaborat și plasat 
pe www.library.utm.md tutorialul „Prezentarea generală a 
Bibliotecii UTM”.

 ■ Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a 
Moldovei

 ■ Structura BTŞ UTM

 ■ Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare

 ■ Serviciul Bibliografie. Documentare Ştiinţifică

 ■ Oficiul Beletristică

 ■ 7 Biblioteci filiale ale facultăţilor UTM

 ■ Înregistrarea utilizatorilor în BTŞ UTM

 ■ Drepturile utilizatorilor BTŞ UTM

 ■ Obligaţiunile utilizatorilot UTM

 ■ Instrumente de căutare a informației

 ■ www.library.utm.md

 ■ Servicii pentru utilizatori

 ■ Recuperarea daunelor pricinuite Bibliotecii
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Pe site-ul Web al UTM au fost plasate articole despre activitățile organizate de Bibliotecă:

https://utm.md/blog/2020/04/01/acces-deschis-la-resurse-informationale-pentru-instruire-online/
Cantitățile enorme de informații la care avem acces au un puternic impact asupra felului în care gestionăm și interpretăm 

informația. 

Cum luptăm cu dezinformarea? Sunt prezentate site-uri care permit verificarea informației.ACCES DESCHIS LA RESURSE INFORMAŢIONALE PENTRU INSTRUIRE ONLINE

NOCTURNA BIBLIOTECILOR

2020 – ANUL LECTURII LA UTM

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS 2020 ACTIVITĂŢI CU CARACTER INFORMAŢIONAL, ȘTIINŢIFIC ȘI CULTURAL-
EDUCATIV, ORGANIZATE PE PARCURSUL ANULUI 2020

Biblioteca tehnico-științifică a UTM susține 
comunitatea universitară în procesul de instruire 
și cercetare online prin oferirea accesului la 
servicii bibliografice la distanță și resurse 
informaționale în acces deschis.

www.library.utm.md

www.repository.utm.md

Tradițional, Biblioteca tehnico-științifică UTM desfășoară o suită de activități în cadrul 
Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis – un eveniment global, inițiat de SPARC și 
partenerii săi, care în acest an a ajuns la a XIII-a ediție.

Lista site-urilor de știri false în Republica Moldova https://stopfals.md/

Cum putem identifica știrile false – un scurt ghid practic.

https://mediastandard.ro/cum-putem-identifica-stirile-false-un-scurt-ghid-practic/

Verification Handbook: An ultimate guideline on digital age sourcing. 

Manualul este un ghid pentru verificarea conținutului digital creat initial. 

http://verificationhandbook.com/

Biblioteca Tehnico-științifică lansează această 
Campanie, susținând ideea că numai prin Carte, 
Lectură, Informație și Cunoaștere se poate 
dezvolta societatea modernă.

Biblioteca este un spațiu al comunicării 
prin lectură: lectură academică, afectivă și 
spirituală. Colecțiile de carte nu sunt doar surse 
informaționale, dar și un element indispensabil 
culturii general umane.

Zile de Informare:

 ] Serviciul „Bibliografie. Documentare științifică” – 
Ziua Informării în cadrul Evenimentului Noaptea 
cercetătorilor europeni și Nocturnei Bibliotecilor. 
Expoziţie de carte cu genericul „Creativitatea. Calea 
spre evoluţie” (27 septembrie 2020, holul blocului nr. 6), 
expuse: cărți – 205 ex., reviste științifice – 17 ex. 

 ] Biblioteca filială FTP – Zi de Informare: „Material 
metodic editat la UTM” (04.03.2020), expuse: 84 lucrări; 
loc desfășurare: sala de lectură a Bibliotecii FTP.

 ] Biblioteca FCIM și FET – Ziua Informării (24.01.2020): 
Achiziții 2019, Publicațiile profesorilor FCIM&FET editate 
în 2019, expuse 54 ex. de cărți.

 ] Serviciul „Bibliografie. Documentare științifică”, 
Biblioteca filială FIMIT – Ziua Informării Achiziţii noi 
în colecţia BTŞ UTM (17.02.2020). Expuse în total: 185 
de cărţi, 31 publicaţii periodice şi seriale, din care: 66 
cărţi – Biblioteca FIMIT, 119 cărţi – Colecţia Literatură 
Ştiinţifică; 26 publicaţii periodice.

14 februarie 2020

 ] – Filiala FTP a organizat activitatea cultural-educativă 
cu genericul „Grafica cărților poetului Grigore Vieru”: 
Prezentări în Power Point, cu participarea a 38 de 
studenți ai specialității DTP, FTP; loc desfășurare: sala 
de lectură a bibliotecii filiale FTP.
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Expoziții de amploare în afara spațiilor 
bibliotecii:

 ] 23 octombrie 2020 – Expoziţie de carte în cadrul 
Simpozionului Internaţional CUCUTENI 5000 Redivivus. 
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, local – aula 6-2. 
Expuse: 89 cărţi.

 ] 19 octombrie 2020 – expoziţie de documente în cadrul 
Săptămânii Accesului Deschis, generic „Achiziţii noi 
în sprijinul procesului educaţional şi de cercetare 
universitar UTM”, local: sala de lectură a Colecţiei 
Literatură ştiinţifică, expuse: 205 cărţi, 17 reviste, 
frecvenţa: 107 utilizatori.

Campanii. Programe:

 ] Campania „2020 – Anul Lecturii”, pe parcursul anului 
2020. Acțiuni: Informație pe site-urile UTM și BTȘ, afișe pe 
panourile bibliotecilor filiale, promovarea publicaţiilor 
profesorilor universitari: expoziții de manuale, cicluri 
de prelegeri, note de curs ale profesorilor, amenajarea 
standurilor în incinta bibliotecilor filiale, ex.: „Top 10 
cele mai solicitate cărţi ale profesorilor FCIM şi FET”, 
„BOOK-uria lecturii: Pe aripile dragostei”, „2020 – Anul 
Lecturii: Ai încredere în tine şi vei reuşi”, „2020 – Anul 
Lecturii. Lectura bunelor maniere” etc.

 ] Campania „Săptămâna Accesului Deschis 2020”, 
19-25 octombrie 2020, generic: „Accesul Deschis – 
construirea echității structurale şi a incluziunii”. Acțiuni: 
Informație pe site-urile UTM și BTȘ, afișe pe panourile 
bibliotecilor filiale, difuzarea ghidurilor și materialelor 
informative privind bazele de date abonate de 
bibliotecă. În Program: expoziții de cărți achiziționate 
recent în incinta bibliotecilor filiale, expoziția virtuală 
de documente cu genericul „Achiziţii noi în sprijinul 
procesului educaţional şi de cercetare universitar UTM” 
(15 aprecieri, 7 distribuiri); promovarea Repozitoriului 
Instituţional; informarea utilizatorilor despre Accesul 
deschis la publicaţiile ştiinţifice. 

 ] Program informativ-educativ „Sunt student – voi fi și 
cititor” (septembrie-octombrie 2020). Organizator: 
Biblioteca filială FCIM, FET. Scop: familiarizarea 
studenților anului I cu biblioteca. Acțiuni: coordonarea 
cu decanatele privitor la recepţionarea listelor 
studenţilor înmatriculaţi, listelor monitorilor grupelor 
academice din anul I de studiu; expedierea scrisorilor 
informative către monitorii grupelor academice din 
anul I de studiu privind informarea şi stabilirea orarului 
vizitelor pentru primirea carnetelor de cititori şi 
împrumutul manualelor, înscrierea noilor utilizatori la 
bibliotecă, întocmirea fişei de înscriere şi a carnetului, 

înmânarea Carnetului de cititor, lecții de informare, 
oferirea ghidului pentru studenţii a. I „Bun venit la 
Biblioteca FCIM și FET”.

 ] Program cultural-educativ „Orizontul profesiei 
inginerești”. Activități: expoziții tematice dedicate 
datelor remarcabile din domeniul ingineriei, 
personalităților marcante, aniversărilor profesorilor 
UTM. Exemple expoziții: „Ziua Inginerului”, „5 martie 
– Ziua Mondială a Eficienței Energetice „Energia 
verde – speranța de viață a Planetei”, „26 mai – Ziua 
Mondială a Energiei Regenerabile. „Energia viitorului”, 
„29 octombrie – Ziua Internaţională a Internetului”, 
„Ziua Internațională a Designului de Interior”, „Ziua 
constructorilor de maşini”, „Ziua lucrătorului din 
industria alimentară”, „Profesia inginer-tehnolog”, 
„Arhitectul contemporan”, „14 octombrie – Ziua 
Mondială a Standardizării”. Expoziții aniversare pentru 
profesorii UTM: Ion Balmuş, Bartolomeu Izvoreanu, 
Alexandru Romanenco, Vasile Tronciu, Ştefan Buzurniuc, 
Raisa Botnaru (FCIM, FET), etc.

 ] Program informațional-educativ „Biblioteca în ajutor 
licențiatului”. Activități: îndeplinirea referinţelor 
tematice conform temelor solicitate de licenţiaţi, 
scrisori informative, utilizând poşta corporativă, 
expoziţii de publicaţii, ex.: „În sprijinul elaborării şi 
prezentării tezelor de licenţă/master” cu acces direct 
la raft, consultaţii pentru elaborarea referinţelor 
bibliografice la teze; sprijinirea utilizării catalogului 
electronic, bazelor de date; răspunsuri la mesaje şi 
apeluri telefonice (conţinut informativ, consultativ, 
semnarea fişelor de lichidare electronice, îndeplinirea 
referinţelor bibliografice de adresă şi de concretizare).

Dezvoltarea profesională continuă pentru personalul 
Bibliotecii UTM s-a bazat în special pe autoinstruire. Pe 
parcursul anului, 9 bibliotecari au participat la 21 de acțiuni de 
instruire la centre biblioteconomice și alte instituții specializate.

Biblioteca UTM realizează funcția de Centru Metodologic 
de specialitate pentru 55 de biblioteci ale instituțiilor de 
învățământ profesional tehnic secundar, postsecundar şi 
postsecundar non terțiar de profil tehnic. A fost efectuată 
ghidarea metodologică a bibliotecarilor din rețea, acordate 
multiple consultații și organizate 2 seminare de interes 
profesional:

 ] „Bibliotecile din învățământul profesional-tehnic 
secundar: consolidare, raportare statistică a activității”, 
27 de persoane, 15.01.2020.

 ] „Statistica și evaluarea activității de bibliotecă”, 58 de 
persoane, 29.12.2020.

 ■ În pofida restricțiilor impuse de situația pandemică, biblioteca universitară și-a onorat obligațiunile de a oferi accesul la 
informare, liber și egal pentru toți utilizatorii, de a promova informațiile științifice, tehnice și culturale în scop didactic și 
de cercetare. 

 ■ În perioada pandemică Biblioteca a informat consecvent comunitatea academică despre resurse electronice disponibile 
în acces deschis sau cu perioadă de utilizare limitată: baze de date, repozitorii, centralizatoare, motoare de căutare, 
biblioteci digitale, site-uri specializate etc.

 ■ Au fost asigurate servicii de asistență informațională atât în timp real, cât și prin e-mail, telefonie, rețele de socializare.

 ■ Achizițiile de publicații s-au efectuat prin cumpărare, donații și schimb interbibliotecar în corespundere cu programele 
de studiu și cerințele utilizatorilor.

 ■ S-au dezvoltat resursele electronice ale Bibliotecii: Catalogul Electronic, Biblioteca Electronică.

 ■ S-a lucrat consecvent la dezvoltarea Repozitoriului Instituțional. 

 ■ S-a colaborat cu administrația UTM și structurile universitare privind soluționarea problemelor organizatorice, financiare, 
de personal.

CONCLUZII

 ■ Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților utilizatorilor.

 ■ Completarea în continuare a colecțiilor de publicații, dezvoltarea colecției electronice de documente. 

 ■ Dezvoltarea Repozitoriului Instituțional.

 ■ Asigurarea unui spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne.

 ■ Explorarea resurselor informaționale; prelungirea licenței pentru acces la baza de date Springer; menținerea statutului de 
membru al Consorțiului Resurse Electronice pentru Moldova pentru a beneficia de acces la cca 11 baze de date științifice.

 ■ Dotarea cu tehnică și echipament modern (calculatoare, scanere, imprimante, sisteme de securitate etc.).

 ■ Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori. Reparații. Dotarea cu mobilier.

 ■ Colaborarea constructivă cu structurile, departamentele UTM, cu instituții bibliotecare și de cultură din țară și de peste 
hotare.

SARCINI



176
Ra

po
rt

 A
nu

al
 2

02
0 

|  
ut

m
@

ut
m

.m
d 

  |
   w

w
w

.u
tm

.m
d

Pagina

17
7

Pa
gi

na

BIBLIOTECA ÎN IMAGINI
O IMPORTANTĂ DONAŢIE DE CARTE PENTRU BIBLIOTECA UTM, DIN PARTEA 
POPORULUI AMERICAN

CAMPANIA 2020 - ANUL LECTURII LA UTM
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CAMPANIA „SĂPTĂMÂNA ACCESULUI DESCHIS 2020” ÎNCEPUT DE SEMESTRU. BIBLIOTECILE FILIALE LA FACULTĂŢI, FEBRUARIE 2020
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PUBLICAȚIILE PROFESORILOR UTM ÎN ANUL 2020



182
Ra

po
rt

 A
nu

al
 2

02
0 

|  
ut

m
@

ut
m

.m
d 

  |
   w

w
w

.u
tm

.m
d

Pagina

18
3

Pa
gi

na

CĂRȚI NOI ACHIZIȚIONATE DE BTȘ UTM ÎN ANUL 2020
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PERSONALUL INSTITUȚIEI

În Declaraţia Universităţilor 
Europene (2007) s-au stabilit 
patru domenii care caracterizează 
o universitate modernă, printre 
care şi autonomia resurselor 
umane, care presupune libertatea 
universităţii de a recruta şi 
selecta resurse umane calificate, 
responsabilitatea încheierii 
contractelor de muncă, stabilirea 
nivelului salariilor, sporului la 
salariu în funcţie de meritocrație 
și contribuție la comunitatea 
academică din care fac parte.

STRUCTURA PERSONALULUI UTM

PERSONAL DIDACTIC – asistenţi universitari, maiștri de 
instruire, antrenori, precum şi profesorii din cadrul Colegiului 
Tehnic al UTM;

PERSONAL ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC  – lectori universitari, 
conferenţiari universitari, profesori universitari;

PERSONAL DE CONDUCERE – rectorul, prorectorii, decanii, 
şefii de catedre, şefii subdiviziunilor administrative ale 
Universităţii, secretarul ştiinţific al Senatului universitar;

PERSONAL ȘTIINȚIFIC – cercetător ştiinţific coordonator, 
cercetător ştiinţific stagiar, cercetător ştiinţific principal, 
cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, cercetător 
ştiinţific invitat;

PERSONAL CU FUNCŢII COMPLEXE DIN DOMENIUL 
ÎNVĂŢĂMÎNTULUI: 

 ] Personal didactic auxiliar – bibliotecarii, bibliografii, 
inginerii din cadrul catedrelor/departamentelor UTM, 
laboranţii; 

 ] Personal administrativ și tehnic – secretarii, angajații 
Secretariatului UTM, angajaţii Direcției finanțe și 
evidență contabilă, Direcției managementul resurselor, 
Direcției tehnologia informației și comunicații, 
administatorii de cămine, inginerii de diverse 
specialităţi, personalul de conducere din domeniul 
alimentaţiei publice (Cantina studenţească), intendenţii 
blocurilor de studii şi administrative;

 ] Personal auxiliar şi de deservire – muncitorii de diverse 
calificări, paznicii, bucătarii, brutarii, personalul de 
serviciu al căminelor şi al blocurilor de studii, îngrijitorii 
de încăperi şi de terenuri, conducătorii auto etc.

 ] Salariaţii UTM, indiferent de categoria din care fac parte, 
pot fi angajaţi de bază sau angajaţi prin cumul ai UTM.

 ] Atribuţiile de serviciu ale personalului angajat sunt 
prevăzute în fişa postului, anexată la contractul 
individual de muncă. Pe perioada derulării contractului 
de muncă, salariaţii trebuie să-şi îndeplinească în mod 
conştiincios obligaţiile ce derivă din fişa postului şi, 
excedent acesteia, să acţioneze conform obiectivelor şi 
principiilor UTM.

 ] Angajaţii prin cumul extern în relaţia cu UTM au obligaţii 
şi drepturi similare angajaţilor de bază, mai puţin 
dreptul de a fi aleși în funcţii de conducere și dreptul de 
a alege. 

 ] Pentru anul universitar 2020/2021 numărul total de 
unități științifico-didactice și didactice a fost de 664,39 
un. (ciclul I – 575,44 un. + ciclul II – 88,95 un.), dintre 
care pentru profesor universitar - 29,3 un.; pentru 
conferenţiar universitar - 272,24 un.; pentru lector 
universitar - 237,51 un.; pentru asistent universitar - 
125,34 un. Se remarcă ponderea procentuală cea mai 
ridicată a unităților pentru conferenţiari universitari 
257,94 un. cu o cotă de 40,97 % din totalul numărului de 
unități didactice normate.

 ] Din totalul personalului care realizează activități 
didactice (721 cadre didactice: 484 angajați de bază 
și 237 angajați prin cumul), 303 cadre didactice dețin 
titlu științific (281 dețin titlu de doctor în științe și 22 
dețin titlu de doctor habilitat), ceea ce reprezintă 42% 
din numărul total. Dintre deținătorii de titlu științific 17 
persoane au vârsta sub 35 de ani la 31 decembrie 2020.

 ]  În subdiviziunile instituţionale ale UTM (facultăţi, 
direcţii, servicii, alte structuri administrative), sunt 
încadrate 162 de persoane în funcţii didactico-auxiliare 
şi 538 în funcții administrativ-tehnice, inclusiv angajați 
prin cumul, precum și 15 cercetători titulari. Numărul 
total de salariați la data de 31 decembrie 2020 este de 
1276 persoane. Repartizarea acestora pe subdiviziuni 
este reflectată în Tabel.

 În conformitate cu prevederile art. 117 al Codului Educației al RM, la UTM îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de 
salariaţi:
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 ■ Situația personalului UTM.

Nr Subdiviziunea Total Personal științifico-
didactic  și didactic Personal științific

Personal nedidactic 
inclusiv auxiliar-didactic

 de bază+cumul extern

1 FIMIT 132 93+9 30

2 FCIM 132 100+10 22

3 FET 61 43+4 14

4 FTA 81 51+7 23

5 FTP 32 20+3 9

6 FUA 92 72+7 13

7 FCGC 54 40+5 9

8 FIEB 34 26+4 4

9 FEIE 60 39+6 15

10 Biblioteca 29 29

11 Complexul Sportiv şi Centrul de Sport 13 13

12 CEADT Zip House 7 7

13 Subdiviziuni administrative 85 85

14 CUIGC 4 4

15 CDMP Cantin UTM 32 32

16 CITA „Etalon” 33 33

17 DFC 24 24

18 DIŞ 3 3

19 Direcţia Tehnică 242 242

Direcţia Tehnică 3 3

Serviciul construcții, reparaţii şi intervenţii 76 76

Secţia transport auto 11 11

Serviciul exploatare corpuri de studii 152 152

20 Direcţia Socială şi Activităţi Studenţeşti 90 90

Direcţia Socială şi Activităţi Studenţeşti-administrativ 3 3

Cămine 81 81

Tabăra de odihnă și sport „Andrieș” 6 6

21 Centrul medical 7 7

22 Direcția Investigații Științifice 29 3 15 11

TOTAL 1276 542(484+55+3) 15 719

 ■ Tabelul nr. 2 Structura personalului pe sexe.

Sex Personal 
de conducere

Personal 
administrativ și tehnic

Personal didactic, 
științifico-didactic și 

științific
Total

Femei 25 436 221 682

Bărbaţi 39 264 262 565

Total 64 700 483 1247

 ■ Structura pe sexe a personalului UTM 
(cu excepţia personalului științific).

 ■ Structura pe vârste a personalului UTM 
(cu excepţia personalului științific).

 ■ Structura personalului în funcţie de vechimea în muncă (cu excepţia personalului științific).

Vechimea în muncă Personal de 
conducere

Personal didactic, 
ştiinţifico-didactic

Personal auxiliar-
didactic

Personal auxiliar
/non-didactic Total

Sub 2 ani - 25 21 92 138

2-5 ani - 18 20 95 133

5-10 ani 1 32 11 104 148

10-15 ani 4 61 22 79 166

15-20 ani 14 98 10 41 163

Peste 20 ani 45 249 78 127 499

TOTAL 64 483 162 538 1247

 ■ Structura personalului pe vârste (cu excepţia excepţia personalului științific).

Vîrsta Personal de 
conducere

Personal didactic, 
științifico-didactic

Personal auxiliar-
didactic Personal auxiliar Total

Sub 25 ani - 11 24 20 55

25-40 11 138 38 103 290

41-60 40 195 71 257 563

≥60 13 139 29 158 339

TOTAL 64 483 162 538 1247

 ■ Structura personalului pe departamente.

Facultatea Denumirea 
Departamentului

Număr cadre didactice Total
(inclusiv cumul)de bază Cumul intern Cumul extern

FEIE

E 10 3 9 22

IE 16 2 6 24

EFS 13 1 6 20

565
45.31%

682
54.69%

STRUCTURA PERSONALULUI PE SEXE

BĂRBAŢI FEMEI

55
4.41%

290
23.26%

563
45.15%

339
27.19%

STRUCTURA PERSONALULUI PE VÂRSTE

SUB 25 ANI 25-40 41-60 ≥60
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Domeniul de activitate doctor doctor habilitat

Doctor în științe tehnice 153 15

Doctor în economie 36 6

Doctor în matematică 3

Doctor în chimie 8

Doctor în informatică 5 1

Doctor în ştiinţe fizice 6

Doctor în ştiinţe fizico-matematice 33 1

Doctor în agronomie 1

Doctor inginer 4

Doctor  în biologice 2

Doctor în ştiinţe 2

 ■ Specializări în diverse domenii (cu excepţia salariaţilor prin cumul extern)

Facultatea Denumirea 
Departamentului

Număr cadre didactice Total
(inclusiv cumul)de bază Cumul intern Cumul extern

 Total 39 6 21 66

FIMIT

DIP 10 1 3 14

IM 16 2 1 19

BPM 14 2 1 17

Transporturi 21 2 5 28

IF 13 1 5 19

Matematică 19 1 1 21

Total 93 9 16 118

FCIM

ŞSU 6 2 4 12

IIS 35 3 16 54

MIB 13 1 16 30

ISA 46 4 40 90

Total 100 10 76 186

FET
TSE 26 3 9 38

Fizica 17 1 1 19

Total 43 4 10 57

FTA

Oenologie şi Chimie 9 3 1 13

TPA 9 1 - 10

AN 12 2 3 17

LS 21 1 3 25

Total 51 7 7 65

FUA

Arh. 26 1 9 36

ACAGPM 18 1 5 22

DIIT 12 3 3 18

UDU 16 2 7 25

Total 72 7 24 103
FTP DDTTP 20 3 6 29

Total 20 3 6 29

FIEB
TEM 9 1 4 14

EM 17 3 3 23

Total 26 4 7 37

FCGC
IDEI 15 3 8 26

ICG 25 2 7 34

Total 40 5 15 60

Total UTM 484 55 182 721

Domeniul de activitate doctor doctor habilitat

Doctor în filosofie 4

Doctor în arhitectură 4

Doctor în studiul artelor 2

Doctor în drept 6

Doctor în inginerie industrială 1

Doctor în filologie 2

Doctor în pedagogie 6

Doctor în enologie 1

Doctor inginerie mecanică 2

Total 281 22

303

Conform prevederilor art. 155 din Codul Educației al Republicii Moldova, contractele individuale de muncă ale persoanelor care 
la 1 septembrie 2019 ocupau funcţii ştiinţifico-didactice în instituţii de învăţământ superior fără îndeplinirea condiţiei prevăzute în 
art. 132 alin. (3) încetează de drept. În temeiul normei inserate la art. 132, alin. (3) din Codul Educației al RM, pentru ocuparea unei 
funcţii ştiinţifico-didactice în învăţământul superior este necesară deţinerea unei calificări de nivelul 8 ISCED – studii superioare 
de doctorat. 

Ținând cont de faptul că din categoria personalului științifico-didactic face parte și lectorul universitar, pentru ocuparea postului 
respectiv este necesară deținerea titlului științific de doctor. 

Astfel, pe 1 septembrie 2019, la UTM urmau să fie încetate contractele individuale de muncă cu 266 salariați, care la momentul 
dat erau angajați în funcția de lector universitar, dar nu dețineau titlu științific, aspect care ar fi avut un impact negativ asupra 
desfășurării procesului didactic. 

Majoritatea persoanelor care urmau să fie concediate au activat în cadrul UTM o perioadă lungă de timp, pe parcursul căreia au 
demonstrat rezultate remarcabile, având o bogată experiență practică. Renunțarea acestora la cariera didactică prejudiciază în 
mod grav procesul de studii.

Majoritatea lectorilor universitari posedă o vastă experiență profesională, fiind practicieni recunoscuți în domeniu. Mulți dintre 
aceștia sunt deja absolvenți ai studiilor de doctorat și în scurt timp urmează să susțină teza. 

Totodată, anumite întârzieri în procesul de susținere a tezelor de doctor se datorează perioadei lungi în care CNAA a fost supuă 
reorganizării, precum și lipsei de atractivitate a carierei pedagogice.

Ținând cont de aceste circumstanțe, administrația UTM a decis să ofere o garanție suplimentară acestei categorii de salariați, cu 
caracter temporar (până la sfârșitul anului de studii 2019-2020), prin aprobarea la ședința Senatului din august 2019 a Procedurii 
cu privire la modul de angajare a lectorilor universitari în Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”. 

Conform procedurii enunțate, selecția dosarelor a fost realizată de către Comisia de concurs a Senatului, la propunerea șefului 
de departament. 

În legătură cu declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de coronavirus (COVID-19) la 11 martie 2020 
și instituirea de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stării de urgență în sănătate publică în legătură cu 
situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, Senatul UTM a considerat oportun acordarea posibilității de angajare pentru 
anul de studii 2020/2021 în calitate de lector universitar a acestei categorii de personal, inlcusiv din următoarele considerente:

 ] majoritatea salariaților respectivi sunt cu vârsta de până la 50  de ani, aspect care ar permite protejarea categoriei de 
salariați care fac parte din grupa de risc sporit de infectare;

 ] acești salariați dețin competențe digitale avansate, fapt care ar asigura desfășurarea fără probleme a instruirii la distanță.

Astfel, ținând cont de hotărârea Senatului UTM, Comisia de concurs a selectat 236 persoane, dintre care 7 persoane au declarat 
pe proprie răspundere că vor susține teza de doctor, iar două persoane dintre acestea au obținut deja titlul științific de doctor.
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La 1 decembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 270 din 30.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar, care reglementează structura sistemului de salarizare, drepturile salariale, stabilirea salariului de funcție conform 
gradelor și treptelor de salarizare, precum și plafonul maxim pentru partea variabilă a salariului total. 

Ulterior, la data de 14 decembrie 2018 de a fost aprobată Hotărârea guvernului nr. 1234 privind condiţiile de salarizare a 
personalului din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică. 

ELEMENTELE NOULUI SISTEM DE SALARIZARE A PERSONALULUI ÎN SECTORUL 
BUGETAR:

 ] caracterul unitar – se aplică tuturor categoriilor de angajați din sectorul bugetar;

 ] sistemul de salarizare are la bază sistemul de gradare, constituit din grade și trepte de salarizare. Sistemul de gradare 
a posturilor este elaborat în baza clasificării și rezultatelor evaluării posturilor, prin utilizarea grupelor și subgrupelor 
salariale. Evaluarea posturilor permite gruparea obiectivă a posturilor cu valoare similară, conform principiului „plată 
egală pentru muncă egală” (echitate și coerență);  

 ] sistemul de salarizare este relativ flexibil, permite avansarea în grade de salarizare (pe verticală) și trepte de salarizare (pe 
orizontală); 

 ] salariul total este constituit din partea fixă și partea variabilă. Raportul dintre salariul de funcție și partea variabilă 
constituie, pentru majoritatea categoriilor de angajați, 80% la 20% din salariul total; unde salariul de funcție este corelat 
cu valoarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul postului (performanța) și aspectele specifice ale muncii. Pentru 
unele categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe; 

 ] salariul de funcție cuprinde majoritatea sporurilor, suplimentelor, indemnizațiilor și alte plăți salariale aferente postului, 
existente la moment. Sistemul de salarizare este relativ atractiv pentru tinerii specialiști;

 ] sistemul de salarizare este corelat cu performanța (partea variabilă) și se aplică pentru o parte de angajați din sectorul 
bugetar. 

 ] sistemul de salarizare este ușor de administrat prin aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, care poate fi 
revizuită anual în funcție de disponibilul de mijloace în buget, dar nu mai puțin decât nivelul inflației; 

 ] raportul de compresie este redus față de situația actuală (1/30). 

 ■ Model de stabilire a salariului, conform noilor prevederi legale.

Începând cu 1 ianuarie 2020, a fost modificată valoarea de referință de la 1500 la 1650 lei pentru toate categoriile de personal și 
de la 1600 la 1750 lei pentru personalul didactic și științifico-didactic.

Impactul modificărilor legislative, al trecerii de la un sistem de remunerare prin sporuri la salarii pentru funcțiile de conducere 
(decan, prodecan, șef departament, director al școlii doctorale) la remunerare pentru activitatea de bază a fost unul semnificativ, 
fondul de salarii anual, aferent funcțiilor de bază (fără cheltuielile de personal aferente proiectelor de cercetare și internaționale), 
crescând în 2020 cu 26% față de anul 2018 (de la 109522,1 mii lei în anul 2018, la 147560 mii lei în anul 2020).

Și în continuare, asigurarea resurselor necesare susținerii acestor majorări salariale, atât din fondurile alocate de fondator, cât și 
din resursele proprii ale Universității, este și va rămâne un obiectiv principal al echipei de management universitar.

Denumirea 
funcției

Salariul 
până la 

30.11.2018

Salariul 
începând cu 

01.12.2018

Salariul 
începând cu 

01.01.2020

Salariul 
începând cu 

01.01.2021

Majorare 
începând cu 

01.12.2018

Majorare 
începând cu 

01.01.2020

Majorare 
începând cu 

01.01.2021
Notă

Asistent 
universitar 3728 5616 6150 6320 +2422 +534 +170 Vechimea în muncă 

până la 2 ani

Lector 
universitar 5078 6630 7250 7460 +2172 +620 +210 Fără titlu științific, vechimea 

până la 15 ani

Lector 
universitar 5570 8120 8840 9090 +2550 +720 +250 Cu titlu științific, vechimea 

peste 15 ani

Conferențiar 
universitar 6101 9130 9980 10260 +3029 +850 +280 Titlul științific – doctor în științe. 

Peste 20 ani activitate

Profesor 
universitar 8612 10180 11100 11420 +2488 +920 +320 Titlul științific – doctor habilitat. 

Peste 20 ani activitate

 ■ Personal cu titlu științific ■ Forma de angajare

303
56.22%

236
43.78%

PERSONAL CU TITLU ȘTIINȚIFIC

CU TITLU ȘTIINIFIC FĂRĂ TITLU ȘTIINȚIFIC

484
67.13%

237
32.87%

FORMA DE ANGAJARE A PERSONALULUI 
DIDACTIC, ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC

BAZĂ CUMUL

109522.1

135351.4
147560

2018 2019 2020

CHELTUIELI REMUNERAREA MUNCII (MII LEI)
2018 2019 2020
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INVESTIȚII ÎN PERSONAL

Competitivitatea unei instituții de învățământ superior este 
accentuată de resursa umană, care își desfășoară activitatea 
într-un climat propice dezvoltării profesionale. Recomandarea 
UNESCO cu privire la statutul cadrelor didactice din instituţiile 
de învăţământ superior (11.11.1997) rezidă în a recunoaşte rolul 
decisiv şi contribuţia acestora la perfecţionarea învăţământului 
superior, dezvoltarea societăţii moderne, motiv pentru care 
merită să se bucure de statutul ce corespunde rolului lor.

PROVOCĂRI:
 ■ Selectarea  candidaților cu performanțe;

 ■ Atragerea la UTM a resursei umane competente;

 ■ Menținerea la UTM a resursei umane calificate și cu experiență.

INVESTIȚII ÎN PERSONAL LA UTM:
 ■ Motivarea spirituală, morală se referă în principiu la 
satisfacerea unor nevoi şi aspiraţii de natură spirituală, 
axându-se pe sistemul de valori, atitudinea şi comportamentul 
salariaţilor. 

 ■ Motivarea economică, realizată prin mijloace clasice, vizează 
satisfacerea aspirațiilor și așteptărilor de ordin economic ale 
salariaților.

Motivarea performanței la UTM are loc sub următoarele 
forme:

ACORDAREA SPORULUI DE PERFORMANȚĂ, supliment 
pentru publicații în reviste cu Impact Factor 0,5-10; supliment 
pentru participări la saloane de inventică etc., acordate în baza 
metodologiilor aprobate de Senatul UTM;

Sporul la salariu pentru performanțe profesionale 
individuale în muncă, poartă un caracter stimulator și 
este bazat pe calitatea muncii, aportul și profesionalismul 
angajatului, obiectivitate și imparțialitate; se stabilește și 
se achită în funcție de nivelul de realizare a indicatorilor de 
performanță. 

Pentru acordarea sporului de performanță sunt evaluate 
următoarele activități:

Activitatea de cercetare – inovare a personalului didactic și 
științifico-didactic, sub următoarele aspecte:

 ■ articole publicate în anul de referință în reviste cotate ISI în 
baza de date Thomson Reuters (Citation Journal Reports) cu 
Factor de Impact mai mare sau egal cu 0,5, calculat și publicat 
pentru ultimul an; 

 ■ participarea cu succes la Saloanele de Inventică – medalii de 
aur, argint, bronz obținute în anul de referință;

 ■ activitatea de brevetare – brevete, solicitant al cărora este 
Universitatea Tehnică a Moldovei, obținute în anul de 
referință.

 ] Activitatea în calitate de responsabil de programe de 
studii;

 ] Activitatea în calitate de responsabil de 
internaționalizare în cadrul unei facultăți;

 ] Activitatea în calitate de responsabil de cercetare în 
cadrul unei facultăți;

 ] Activitatea în calitate de responsabil de managementul 
calității în cadrul unei facultăți;

 ] Activitatea managerială: prorector, decan, prodecan, șef 
departament, conducător subdiviziune non-didactică;

 ] Alte activități, soldate cu performanțe profesionale 
individuale în muncă, conform indicatorilor de 
performanță stabiliți.

ACORDAREA SPORURILOR CU CARACTER SPECIFIC:

 ■ reprezintă o componentă a părții variabile a salariului, 
specifică unui anumit grup ocupațional sau unei anumite 
categorii de salariați;

 ■ se acordă în raport cu condițiile specifice de activitate, pentru 
compensarea efortului depus sau a riscului asumat, pentru 
timpul lucrat în aceste condiții;

 ■ mecanismul de acordare a sporurilor cu caracter specific 
se reglementează prin act administrativ intern al instituției, 
aprobat în baza deciziilor Senatului și Consiliului pentru 
Dezvoltare Strategică Instituțională;

 ■ mijloacele necesare pentru acordarea sporurilor cu caracter 
specific se planifică anual, în funcţie de resursele financiare 
disponibile.

Sporul cu caracter specific se acordă pentru condițiile de 
activitate și compensarea efortului depus, după cum urmează:

 ■ Cadre didactice cu vârsta de până la 33 de ani;

 ■ Gestionarea și coordonarea programelor de studii generale:

 ] Mecanica teoretică; 

 ] Chimia;

 ] Comunicare grafică.

 ■ Activitatea în cadrul laboratoarelor didactice și de cercetare, a 
sălilor de sport cu prezența factorilor de risc:

 ] Depozitul Reagente chimice; 

 ] Laboratorul de Microvinificație;

Rolul decisiv al instituțiilor de învățământ superior în formarea specialiștilor de înaltă calificare este incontestabil într-o 
societate modernă, dezvoltată, cu o economie bazată pe cunoaștere.

 ] Sala de forță a UTM;

 ] Depozitul de muniții și Tirul Catedrei Militare a UTM;

 ] Alte subdiviziuni, activitatea în cadrul cărora este 
însoțită de anumiți factori de risc și efort psihoemoțional 
sporit, alții decât condițiile nefavorabile de muncă.

 ■ Activitatea care presupune un grad sporit de complexitate și 
intensitate a muncii;

 ■ Activitatea de deriticare a WC, pentru personalul antrenat în 
asemenea activități;

 ■ Alte activități, care necesită un efort sporit și implică anumiți 
factori de risc. 

INDEMNIZAȚIE PENTRU RESPECTAREA CLAUZELOR 
SPECIFICE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, 
după cum urmează: pentru respectarea clauzei de 
confidențialitate, acordată salariaților care prelucrează date 
cu caracter personal, care poate fi retras în situaţia în care 
salariatul vizat nu-şi onorează obligaţia; pentru compensarea 
cheltuielilor de transport, care se acordă salariaților a căror 
activitate de muncă necesită deplasare pe parcursul zilei de 
muncă.

O altă formă de motivare a resurselor umane la UTM are loc 
prin crearea condițiilor favorabile pentru formarea profesională 
a salariaților UTM. Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost 
organizate cursuri gratuite de studiere a limbii engleze, la care 
au fost admiși 43 de salariați ai UTM. Astfel, pe parcursul anului 
2020 au funcționat 2 grupe de studiere a limbii engleze pentru 
profesori. În acest scop au fost alocate mijloace financiare în 
cuantum de 247800 lei pentru salarizarea cadrelor didactice 
(1  doctor conferențiar - 1 grupă, 2 - asistenți universitari - 3 
grupe; un profesor a avut ore la 2 grupe). Un aspect negativ 
înregistrat pe parcursul anului 2020 a constat în abandonarea 
cursurilor de către 11 de profesori. Totodată, în luna octombrie 
2020 la cursuri de studiere a limbii engleze au fost înscriși 30 de 

salariați ai UTM, care urmează să absolveacă în 2021.  

La fel, în data de 22 ianuarie 2020, avându-l ca formator 
invitat pe dl Ilya Kleiman, expert calificat de Uniunea Federală 
a Experților din Germania în domeniul Managementului 
Calității și Organizarea Producției, cadrele didactice de la FEIE 
au beneficiat de sesiuni de formare în cadrul unui atelier de 
instruire, în cadrul căruia au fost abordate concepte de bază 
despre elementele importante ale managementului sistemic 
de proiect. Au fost abordate aspecte importante la subiect, 
cum ar fi: definirea proiectului, elementele principale ale 
managementului de proiect, standardul internațional ISO 
21500, procedându-se și la exerciții practice cu elemente de 
management de proiect. 

Marcat de efectele negative ale pandemiei de COVID-19, 2020 
a fost anul în care majoritatea instruirilor au avut loc în format 
online. Spre exemplu, în luna august 2020, cadre didactice de 
la FCIM au beneficiat de un suport finanicar din partea UTM 
în scopul participării la cursul de foarmare a specialiștilor în 
proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice, 
conform standardului ISO 27001:2013. Competențele 
achiziționate în cadrul acestui curs vor facilita lansarea la UTM 
a programelor de formare profesională în domeniul securității 
cibernetice a salariaților din sectorul public și privat.

Totodată, administrația UTM a susținut financiar delegarea 
angajaților la diverse conferințe, evenimente socio-culturale, 
încheierea de parteneriate etc. În legătură cu restricțiile de 
călătorie impuse în contextul pandemic, în anul 2020 nu a fost 
posibilă efectuarea tuturor deplasărilor de serviciu planificate, 
acestea urmând a fi reluate după ameliorarea situației 
epidemiologice. Astfel, pentru anul 2020 au fost alocate 
mijloace financiare în cuantum de 280 mii de lei din bugetul 
UTM și 1451,7 mii lei din granturi și proiecte pentru realizarea 
deplasărilor în interes de serviciu și a mobilităților academice.

Anii 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deplasări, total 1518.3 1645.8 1974.2 1508,7 3919,4 1731,0

inslusiv din diverse granturi 408.9 699.8 1121.3 722,6 2460,3 1451,7

 ■ Deplasări (mii lei).

Condițiile incerte generate de pandemia de COVID-19 
a inluențat adaptarea din mers la noile realități, inclusiv 
la trecerea de la formatul clasic de predare la cel online. 
Programul „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”, 
lansat la  inițiativa rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel 
BOSTAN, își propune să sublinieze și să stimuleze calitatea, 
profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice 
în evoluția comunității academice a UTM prin transmiterea în 
posesie personală a unor laptopuri performante, pe perioada 
activității lor la UTM. Astfel, în prima etapă a programului 
(ianuarie 2020)  au fost repartizate 150 de notebook-uri, iar în 

cea de-a doua (octombrie 2020) – altele 200, pe care profesorii 
nominalizați le vor putea utiliza în proiectarea cursurilor la 
catedră, în studiul la bibliotecă sau acasă, în cadrul diferitelor 
simpozioane, conferințe, stagii, mobilități, precum și în 
predarea și desfășurarea diverselor activități online.

În perspectivă, tendința cadrelor didactice de a-și valorifica 
potențialul și, eventual, a spori eficiența actului de instruire prin 
integrarea tehnologiilor informaționale ar putea fi susținută și 
prin acordarea diferitelor instrumente hardware și software, 
astfel ca activitatea multilaterală a profesorilor UTM să devină 
impecabilă.
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MĂSURI ANTI-COVID-19

În urma pandemiei de COVID-19, care a izbucnit în 2019, 
majoritatea statelor au instituit o serie de măsuri de combatere 
a răspândirii virusului, măsuri care au afectat inclusiv locurile 
de muncă. Domeniul muncii este sever afectat de această criză 
și, prin urmare, toate structurile societății, inclusiv instituțiile 
publice de învățământ superior, sunt vizate să contribuie la 
protejarea salariaților, a familiilor acestora și a societății în 
ansamblu.

Implementarea unor practici de lucru sigure pentru limitarea 
expunerii la COVID-19 la locul de muncă necesită în primul 
rând evaluarea riscurilor și, ulterior, instituirea unor măsuri 
de control prin care să fie eliminate riscurile, iar dacă acest 
lucru nu este posibil, să fie redusă la minimum expunerea 
salariaților. Un prim pas ar fi măsurile colective sau, în funcție 
de caz, acestea pot fi suplimentate cu măsuri individuale, cum 
ar fi purtarea echipamentului de protecție individual.

Începând cu 11 martie 2020, în conformitate cu prevederile 
Ordinului MECC nr. 292 din 10.03.2020 privind suspendarea 
procesului educațional și ale Dispoziției nr. 11 din 10.03.2020, a 
fost dispusă desfășurarea online a procesului didactic. Ulterior, 
în contextul instituirii de către Parlamentul Republicii Moldova 
a stării de urgență, începând cu 17 martie 2020 până la 15 
mai 2020 s-a dispus inclusiv limitarea accesului în blocurile 
de studii și realizarea în mare parte a activităților de muncă 
de la domiciliu. Pe parcursul anului 2020, în conformitate cu 
prevederile art. 2921-2925 Codul muncii al Republicii Moldova, a 
fost instituită obligativitatea realizării muncii la distanță pentru 
personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie 
la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanţă, aceasta 
reprezentând o formă de organizare a muncii în domeniile de 
activitate, prin care salariatul UTM își îndeplinește atribuțiile 
specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt 
loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace 
din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Regulile 
specifice de organizare a muncii la distanță au fost aduse la 
cunoștința tuturor salariaților UTM prin intermediul poștei 
corporative. 

Măsurile complexe de limitare a transmiterii COVID-19 
în cadrul comunității academice a UTM, dar și atenuarea 
impactului social și economic au vizat mai multe direcții, 
precum:

MĂSURI INSTITUŢIONALE PRIVIND 
RELUAREA PROCESULUI DIDACTIC, 
ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2020

Au fost elaborate un șir de acte normative interne care 
reglementează desfășurarea procesului de studii la UTM:

 ■ Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de 
licență și integrate la UTM, aprobat pe 25.02.2020.

 ■ Regulamentul privind organizarea studiilor superioare 
de licență (ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la 
Universitatea Tehnică a Moldovei, pe durata stării de urgență 
cauzată de pandemia Covid-19, aprobat pe 30.04.2020.

 ■ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 
Concursului cursurilor digitale la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, aprobat pe 30.07.2020.

Reguli generale

 ■ Activitățile didactice organizate în format mixt (la distanță 
și față în față, în spațiile de studii), fiind planificate în 2 
schimburi, pe durata a 6 zile pe săptămână.

 ■ Orarul stabilit în intervalul 8:00-13:00 – schimbul I și 
13:30-18:30 – schimbul II.

 ■ Numărul maxim de persoane admis în același spațiu de 
studii limitat la 20-25 de persoane, inclusiv cadre didactice, 
în funcție de suprafața încăperii, cu asigurarea distanței 
fizice de cel puțin 1,5-2 m.

 ■ Distribuirea spațiilor de studii pe formațiuni academice, 
ținând cont de distanța impusă de normele sanitare.

 ■ Planificarea activităților pentru o formațiune academică în 
același spațiu de studii, fără deplasare pe parcursul zilei.

 ■ Toate activitățile online – desfășurate conform orarului, cu 
evidența strictă a prezenței studenților la ore.

 ■ Cadrele didactice evaluează evoluția însușirii informației 
livrate în format online de către studenți, pentru a putea 
interveni în caz de necesitate.

 ■ Activitățile de ghidare și consultare, inclusiv pentru lucrări și 
proiecte de an – trecute pe online. La solicitarea studenților, 
se pot planifica consultați față în față, în zilele în care 
studenții sunt la facultate.

 ■ Cadrele didactice, titulare de curs, au obligația să încarce 
materialele aferente prelegerilor pe platforma Moodle sau 
ELSE a UTM.

 ■ Cadrele didactice care nu au posibilități tehnice de predare 
a orelor online de la domiciliu o vor putea face din sălile de 
studii ale UTM, dotate cu echipamentele necesare.

 ■ Pentru studenții care nu au acces la platformele și biblioteca 
digitală a UTM au fost create condițiile necesare în:

 ] sălile specializate din cadrul facultăților;

 ] spații dotate cu calculatoare în căminele studențești;

 ] cu prezența fizică în sălile de studii (în cazul în care 
cursul se predă la facultate).

Ciclul I Licență, studii cu frecvență
 ■ Cursurile în serii se desfășoară în format online. În cazul 
formațiunilor academice cu un număr mic de studenți, 
cursurile se pot desfășura și în spațiile universității.

 ■ Seminarele se desfășoară prin contact direct în spațiile 
universității. Prin decizia departamentului responsabil de 
disciplină, pot fi aplicate și formule combinate (contact 
direct și online).

 ■ Lucrările de laborator se desfășoară în spațiile universității, 
în variantă concentrată, maximum 3 perechi pe zi. 
Desfășurarea activităților în unul și același laborator se 
recomandă a fi planificate: într-un schimb – o singură 
formațiune academică (grupă/semigrupă).

Ciclul I Licență, studii cu frecvență redusă
 ■ Cursurile, seminarele, iar în unele cazuri și lucrările de 
laborator, se desfășoară online. Dacă lucrările de laborator 
nu pot fi efectuate la distanță, acestea se vor desfășura în 
zilele de sâmbătă și duminică, conform orarului, pentru a 
evita intersectarea torentelor de studenți și a crea condiții 
pentru dezinfectarea spațiilor.

Ciclul II Master
 ■ Toate activitățile care nu necesită echipamente speciale se 
desfășoară online, iar lucrările de laborator – seara, după 
dezinfectarea spațiilor, evitându-se intersectarea torentelor 
de studenți.

ORGANIZAREA RAPORTULUI 
CONTACT DIRECT - LUCRU 
INDIVIDUAL, NUMĂRUL SĂPTĂMÂNAL 
DE ORE ÎN SĂLILE DE CURS, FORMELE 
DE EVALUARE, ORGANIZAREA 
LUCRĂRILOR PRACTICE, 
SEMINARELOR ȘI LUCRĂRILOR 
DE LABORATOR, A STAGIILOR DE 
PRACTICĂ ETC.

 ■ Raportul contact direct – lucru individual, la toate 
programele de studii, este de 1:1 sau 50% la 50%.

 ■ Numărul săptămânal de ore în sălile de curs – 15-20 de ore 
contact direct cu cadrele didactice.

 ■ Evaluările curente, periodice și semestriale vor fi desfășurate 
în regim mixt, în cazul în care situația epidemiologică nu va 
permite evaluările față în față.

 ■ Toate prelegerile se realizează la distanță în 2-3 zile 
săptămânal, aplicațiile practice (seminare, lucrări practice 
și lucrări de laborator) – prin contact direct în aule și 
laboratoare, pe parcursul a 3-4 zile săptămânal. În medie, 
studenții au zilnic câte 4-5 ore contact direct cu cadrele 
didactice.

 ■ Stagiile de practică se organizează pe parcursul semestrelor 
de studii în grupuri mici, pe parcursul a 1-2 zile pe săptămână, 
în atelierele/laboratoarele facultăților sau la întreprinderile 

de profil.

METODOLOGII ȘI RESURSE 
TEHNICE PENTRU ORGANIZAREA ÎN 
CONTINUARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA 
DISTANŢĂ.

 Resurse de învățare:

Au fost elaborate:

 ]ghiduri de utilizare a platformei Moodle (pentru cadre 
didactice și studenți);

 ]ghiduri specifice pentru setarea conexiunilor VPN;

 ]ghiduri pentru configurarea SI la domiciliu;

 ]ghiduri pentru conexiunea la distanță;

 ]ghidul de utilizare a MS Office 365 Teams cu instrucțiuni de 
instalare și configurare;

 ]ghidul de utilizare a Webex Meeting;

 ]ghidul Sincronizarea fișierelor OneDrive în Windows, 
accesul fișierelor la domiciliu;

 ]ghidul de utilizare și configurare a serviciilor de telefonie IP;

 ]instrucțiuni cu recomandări privind protecția datelor și a 
necesității efectuării copiilor de rezervă (Backup);

 ]a fost lansat proiectul de filmare a cursurilor video la 
12 discipline din domeniul matematică, fizică, chimie, 
informatică etc.

Platforme și aplicații utilizate la UTM pentru 
instruirea online:

 ] Microsoft Office 365;

 ] MS Office 365 Teams;

 ] WebEx Meeting, WebEx 
Support Center, WebEx 
Eveniment Center;

 ] Moodle;

 ] Zoom Video Conferencing;

 ] Skype meeting;

 ] Google Hangouts Meet;

 ] Wiber;

 ] Facebook Messenger;

 ] Facebook live translation 
Stream;

 ] XSplit: Live Streaming & 
Recording Software;

 ] YouTube live & playback 
translation Stream;

 ] Bandicam Screen 
Recorder;

 ] Discord;

 ] Google classroom;

 ] Kahoot Triventy.

 Resurse tehnice:

 ]În urma auditului infrastructurii IT a fost determinată 
capacitatea echipamentului aflat în dotare;

 ]S-a achiziționat un generator de 130 kw și un UPS în 
valoare totală de 900 mii lei pentru funcționarea continuă 
și neîntreruptă a Centrului de Date din Campusul Râșcani;

 ]S-a procurat un server suplimentar pentru stocarea 
resurselor digitale de învățare pe platformele Moodle și 
ELSE;
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 ]Au fost achiziționate 200 de laptopuri pentru cadrele 
didactice cu scopul de a stimula și valorifica activitatea 
profesorilor care excelează în activitatea didactică, 
științifică și extracurriculară prin transmiterea în posesie 
personală a unor laptopuri performante, pe perioada 
activității lor la UTM. În condițiile stării de alertă în sănătate 
publică, dotarea cadrelor didactice cu instrumente TIC și 
software necesare pentru buna desfășurare a procesului de 
studii constituie o prioritate pentru Universitatea Tehnică a 
Moldovei. Totodată, conform art. 290, alin. 1 Codul Muncii 
al RM în cazul muncii la domiciliu/la distanță angajatorul 
(UTM) va pune la dispoziția salariatului instrumente și 
echipamente pentru realizarea activităților, astfel, această 
achiziție are drept scop inclusiv realizarea procesului de 
instruire la distanță, conform rigorilor legale pentru munca 
la domiciliu/la distanță;

 ]S-a inițiat elaborarea modulului Registru electronic, care va 
fi integrat în SIMU existent la UTM.

MĂSURI ANTI-COVID-19 DE CAZARE 
A STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE 
INSTITUŢIEI ȘI DE FUNCŢIONARE A 
CĂMINELOR, ÎN GENERAL. STABILIREA 
CERINŢELOR SPECIALE PENTRU 
AUTOIZOLAREA STUDENŢILOR 
INTERNAŢIONALI.

În scopul evitării riscului de contaminare cu virusul COVID-19 
în căminele UTM, au fost întreprinse următoarele măsuri.

 ■ Asigurarea cu cantitățile necesare a produselor de igienă – 
săpun lichid, detergenți și dezinfectanți pentru realizarea 
măsurilor de igienizare și dezinfecție a spațiilor comune din 
cămine;

 ■ Elaborarea politicii cu privire la purtarea măștilor de 
protecție în cămine. Dacă un student sau angajat al 
căminului este bolnav, acesta se izolează. Oferirea măștilor 
medicale tuturor angajaților și studenților izolați; informarea 
organelor abilitate și a părinților;

 ■ Extinderea spațiului între paturile din camere (cel puțin 1 
metru între paturi), cu respectarea suprafeței pentru un loc 
de 6 m.p., dar nu mai mult de 3 studenți în cameră;

 ■ Termometre non-contact în fiecare cămin pentru efectuarea 
termometriei studenților și a personalului de către o 
persoană instruită;

 ■ Organizarea termometriei zilnice a angajaților și studenților, 
la intrarea în cămine;

 ■ Se interzice accesul persoanelor străine în incinta căminelor;

 ■ Toţi locatarii și personalul de deservire din căminele 
studențești scriu declaraţii pe propria răspundere 
privind respectarea regimului şi a normelor de profilaxie 
epidemiologică;

 ■ La intrarea în fiecare cămin este prezent dozator cu 
dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfecţia mâinilor;

 ■ Se asigură cu regularitate igienizarea tuturor spaţiilor din 
cămine cu soluții dezinfectante, inclusiv igienizarea sporită 
a băilor şi a bucătăriilor comune, conform normelor de 
profilaxie epidemiologică;

 ■ Se va stabili un orar privind utilizarea băilor şi a bucătăriilor 
comune, în vederea evitării aglomerării locatarilor în aceste 
spaţii;

 ■ Interzicerea organizării activităților festive (zile de naștere 
etc.);

 ■ Colaboratorii Universității, antrenați în deservirea căminelor 
studențești, sunt asigurați cu măști și mănuși;

 ■ Cazarea studenților internaționali în anul universitar 
2020/2021 doar câte o persoană în cameră, care dispun de 
baie proprie, astfel încât să poată fi asigurată autoizolarea, 
în caz de necesitate.

Protecții zilnice COVID-19 pentru tot 
personalul și studenții

În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea 
răspândirii Coronavirusului de tip nou COVID-19 și pentru 
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții 
de securitate și sănătate în muncă, au fost implementate 
următoarele măsuri:

 ■ Identificarea și stabilirea activităților care pot fi adaptate 
pentru desfășurarea activității în regim de muncă la 
domiciliu/la distanță;

 ■ informarea salariaților cu privire la precauțiile universal 
valabile:

 ]triajul zilnic al salariaților la începutul zilei de lucru 
(termometria, starea sănătății);

 ]respectarea distanței sociale între salariați de minim 1 (unu) 
metru, cu excepția unor prevederi speciale care stabilesc 
respectarea unei distanțe mai mari între persoane;

 ]respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

 ]respectarea regulilor de igienă respiratorie;

 ]automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe 
parcursul zilei de muncă, cu informarea conducătorului 
subdiviziunii în care activează;

 ]purtarea măștilor în spațiile închise în situația în care nu 
poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să 
acopere atât gura, cât şi nasul.

 ■ individualizarea programului de lucru al salariaților, astfel 
încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și 
specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre 
aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;

 ■ reorganizarea locurilor de muncă astfel încât să se poată 
păstra distanța fizică între salariați; stabilirea unui număr 
fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere; aerisirea 
permanentă a încăperii;

 ■ limitarea deplasărilor în afara locului de muncă, cu excepția 
situațiilor în care acestea sunt strict necesare, cu asigurarea 
condițiilor de prevenție minime;

 ■ asigurarea circulației documentelor preponderent prin 
mijloace electronice;

 ■ interzicerea întrunirilor și organizarea ședințelor cu prezența 
fizică a personalului și studenților;

 ■ restricționarea accesului în blocul de studii nr. 1 (sediul 
rectoratului) prin introducere sistemului de acces în baza 
cardurilor.

În sarcina salariaților UTM s-a impus 
respectarea următoarelor reguli:

 ■ purtarea măștilor de protecție care să acopere nasul și gura 
la locurile de muncă, în situația în care în încăpere se află mai 
mult de o persoană;

 ■ acceptarea verificării temperaturii corporale la intrarea 
în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în 
sediu;

 ■ igiena respiratorie și a mâinilor;

 ■ înștiințarea imediată a conducătorului subdiviziunii, dacă 
la începutul sau în timpul programului de lucru, prezintă 
simptome ale infectării cu virusul COVID -19;

 ■ dezinfectarea spațiului de lucru și a obiectelor necesare 
pentru desfășurarea activității;

 ■ în cazul muncii la domiciliu/la distanță, salariații își 
desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului, 
în conformitate cu instrucțiunile primite din partea 
angajatorului, astfel încât să nu se expună (pe sine, dar și 
pe alte persoane) pericolului de accidentare, îmbolnăvire 
profesională sau contaminare cu coronavirusul de tip nou 
COVID-19;

 ■ practicarea, pe cât e posibil, a comunicării prin intermediul 
documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul 
Universității, pentru a limita contactul direct între persoane.

În contextul dat, la UTM a fost proiectată aplicația online 
Admitere 2020. Elaborarea aplicaţiei a avut ca scop promovarea 
programelor de studii ale Universității, evitarea contaminării cu 
virusul COVID 19 şi facilitarea procedurii de depunere a actelor 
în Comisia de admitere. La fel, a fost proiectat și implementat 
softul de plăți electronice prin intermediul cardurilor Visa și 
Mastercard.

DOTAREA INSTITUŢIEI CU MATERIALE 
NECESARE PENTRU RESPECTAREA 
MĂSURILOR SANITARE ȘI ACŢIUNILE 
CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE 
DE CĂTRE PUNCTELE MEDICALE 
UNIVERSITARE ÎN CAZUL APARIŢIEI 
SIMPTOMELOR CLINICE DE INFECŢIE.  

UTM a efectuat un șir de achiziții în vederea implementării 
măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul 
COVID-19. Astfel, toate blocurile de studii și căminele au fost 
dotate cu echipamente necesare efectuării termometriei 
zilnice, dozatoare cu soluție dezinfectantă, mijloace individuale 
de protecție (măști, mănuși, viziere). 

Pe perioada plasării în carantină a studenților din căminul nr. 
2 al UTM, administrația UTM i-a asigurat pe cei 90 de studenți 
cu produse igienico-sanitare, mijloace de protecție individuală, 
alimentație zilnică (de trei ori pe zi). În anexă, sunt prezentate 
toate achizițiile efectuate în această perioadă. 

În privința măsurilor ce urmează a fi întreprinse în cazul 
apariției simptomelor de infectare cu COVID-19, a fost elaborat 
Îndrumarul pentru locul de muncă, aprobat prin Dispoziția nr. 
34 din 4 iunie 2020
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Implementarea serviciilor IT&C 
în cadrul UTM este coordonată 
de Direcţia Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţii, 
care are ca misiune prestarea 
serviciilor de informatizare 
pentru utilizatorii UTM.

INFORMATIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR UNIVERSITARE

DIRECȚIA TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI ŞI COMUNICAȚII

Direcția Tehnologia Informației şi Comunicații este administratorul rețelei de date al Universității și are în vizor gestiunea 
infrastructurii de date și a serviciilor de rețea: informatizarea și mentenanța sistemelor informaționale prin implementarea 
Sistemului Informatic University Management System (UMS), administrarea site-urilor web din domenul utm.md, 

stabilirea regulilor și politicilor de utilizare a rețelei informaționale a Universității și acordarea de consultanță și suport tehnic 
pentru conectarea la rețeaua de date a UTM.

MODULE ONLINE „UNIVERSITATEA MEA”

Modulele online „Universitatea Mea” se dezvoltă în 
permanenţă pentru a asigura actualitatea funcţionalului 
realizat. Modulele online ca punct strategic se dezvoltă 
primordial. 

Accesarea paginii web https://utm.md/universitatea-
mea/   permite accesul rapid la modulele online din Sistemul 
Informațional de Management Universitar, ceea ce asigură 
transparența și accesul la informație pentru studenți și 
colaboratori.

Modulul Online „Universitatea Mea – Studenţi” este parte 
a Sistemului Informațional de Management Universitar care 
permite accesul studenţilor la informaţia necesară pentru o 
activitate reuşită şi transparentă în cadrul studiilor universitare. 

Modulul se află într-o dezvoltare și actualizare permanentă 
și se completează cu funcționalități noi în mod regulat, care 
permit studenților accesul la informație mai rapid și eficient: 

S-a implementat funcţionalul, care permite studenţilor 
absolvenţi de la ciclurile I şi II să semneze declaraţia prin care 
își exprimă acordul să susţină online lucrarea finală. Declaraţia 
prevede şi disponibilităţile tehnice de susţinere online a 
lucrării. În cadrul aceluiași compartiment s-au implementat 
sondaje ce permit administraţiei universitare să evalueze 
calitatea studiilor universitare. 

S-a implementat funcţionalul ce permite studenților UTM 
accesul la calificativele pentru semestrul final (medii și 
evaluări).

S-a implementat  funcţionalul care  permite gestionarea 
fişierelor ce includ contractul anual de studii şi acordul privind 
suportarea cheltuielilor pentru efectuarea studiilor şi stabilirea 
traseului educaţional anual.

Pe parcursul anului 2020, modulul „Universitatea Mea – 
Studenţi” a fost accesat de către studenți de 241 000 ori.
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Modulul Online „Universitatea Mea – Angajat” face parte din Sistemul Informațional de Management Universitar și permite 
accesul colaboratorilor la informaţia activităţii din cadrul universitar. 

Modulul este în permanentă dezvoltare, actualizare și se completează regulat cu noi funcționalități, care asigură colaboratorii 
diviziunilor și subdiviziunilor accesul la informație mai transparent și eficient. 

Pe parcursul anului 2020, modulul „Universitatea Mea – Angajat” a fost accesat de către angajați de 58 000 ori.

Date statistice generate de Google pentru subdomenul https://simu.utm.md pentru modulele online   
„Universitatea Mea – Studenţi” şi „Universitatea Mea – Angajat”.

Statistica accesărilor de pe diferite dispozitive

Statistica accesărilor din diferite ţări

Statistica accesărilor prin motorul de căutare google.com
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Modulul online „Admitere online” 
permite înregistrarea prealabilă a 
candidaţilor la studii de licență – ciclul I şi 
de masterat – ciclul II, în cadrul Comisiei de 
admitere universitare.

Modulul permite candidaţilor la studii 
gestionarea datelor, încărcarea fișierelor şi 
achitarea online. 

Modulul prevede anunţarea prin e-mail 
a candidaţilor înregistrați cu privire la ce 
etapă de verificare a informaţiei se află 
dosarul. De asemenea, prevede şi notificări 
SMS.

Modulul online „Admitere Online” prevede  forma de autentificare securizată cu codul de securitate care, este generat aleatoriu 
pentru fiecare apariţie a paginii. Totodată este prevăzută şi posibilitatea de resetare a parolei în caz de necesitate..

Pentru înregistrare în modulul online „Admitere Online”  în calitate de candidat la studii este necesară înregistrarea şi confirmarea 
contului creat.

Pentru a vizualiza informația despre candidat, se va tasta butonul „Anchetă” din partea stângă a interfeței sistemului. Este 
posibilă vizualizarea totală a informației introdusă de candidat (date personale, date de studii, acte, dar și programele de studii la 
care ar dori să aplice).

Autentificarea reuşită în modulul online „Admitere online” 
permite candidatului la studii universitare să completeze 
compartimentele sistemului.

Modulul „PRE-Admitere” permite gestionarea datelor 
referitoare la candidaţii la studii de către comisia de admitere 
până la intrarea acestora în concursul de admitere. Prin 
intermediul modulului respectiv, comisiile de admitere 
vor prelucra datele acelor candidaţi, care optează pentru 
specialităţile din cadrul facultăţii la care acestea sunt afiliate. 

Totodată, comisia superioară de admitere are posibilitatea 
să ducă evidenţa şi acelor candidaţi, care nu au completat 
rubrica „Opţiuni” şi, respectiv, nu sunt vizibili pentru comisiile 
din cadrul facultăţilor. 

Funcţionalitatea de bază constă în transferul tuturor datelor 
referitoare la candidaţii înregistraţi în sistemul de admitere prin 
modulul online, pentru a participa la concursul de admitere.
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Comisia de admitere are acces la verificarea informației introduse, nu și la modificarea acesteia. Totodată, va fi posibilă 
vizualizarea  actelor anexate de către candidat la momentul înregistrării prin tastarea „dublu click” pe denumirea actului solicitat, 
care va apărea în partea de jos a ferestrei din figura de mai sus.

Pe site sunt publicate un șir de cursuri filmate în regim online la disciplinele: Fizica, Matematica, Programarea, Chimia generală, 
Mecanica, Desenul tehnic, Infografica.

De asemenea, este publicată lista profesorilor care predau aceste cursuri și informația generală despre acești profesori.

La accesarea opțiunii „Verificare achitare” sistemul informațional va verifica dacă candidatul selectat din fereastra principală a 
achitat taxa de înscriere la concurs și, în funcție de caz, va afișa un răspuns.

SISTEMUL WEB PENTRU CURSURI ONLINE „LECȚII UTM”
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La fiecare curs este specificată lista tuturor lecțiilor 
(prelegeri, ore practice), durata fiecărei lecții, descrierea 
generală a cursului, și numărul de studenți înscriși la cursul 
online respectiv.

De asemenea, este specificată durata și tipul lecției atribuite 
unui curs.

Pe lângă lecțiile atribuite, cursul include și teste, pe care 
studenții le pot susține online, pentru a-și  verifica cunoștințele.  
Pentru a se înscrie la un curs, studenții urmează să se 
înregistreze în sistem.

După vizionarea fiecărei lecții, este afișat progresul în % 
pentru cursul studiat. După care studentul poate să acceseze 
următoarea lecție sau următorul test.

Cursurile și testele trecute se înregistrează în profilul studentului.

După vizionarea tuturor lecțiilor și susținerea testelor de 
cunoștințe, cursul se consideră finalizat. Fiecare student 
poate să-și verifice scorul acumulat, urmând să obțină un 
certificat electronic (ultimul pas urmează să fie definitivat și 
implementat).

Pentru susținerea unui test online se oferă 1 minut. Dacă studentul nu reușește să răspundă la toate întrebările în acest interval 
de timp, testul va fi reluat, fără înregistrarea răspunsurilor oferite anterior. Testul este considerat susținut în cazul în care rata 
răspunsurilor corecte este de cel puțin 90 %.
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STATISTICA PENTRU PORTALUL UTM.MD 
(PE PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020)
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MIGRAREA SITE-ULUI ZIPHOUSE PE SERVERUL UTM (https://
ziphouse.utm.md/), CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU 
INTERNET MAGAZIN ȘI INSTALAREA UNUI CHAT ONLINE.

Administrarea sistemului web utm.md

Se efectuează în continuare următoarele lucrări:

 ] Administrarea site-urilor utm.md, proiecte.utm.md, merit.utm.md, astro.utm.md, cariera.utm.md, utm.md/mesager, 
utm.md/metrolog, fet.utm.md, feie.utm.md, fimit.utm.md, fta.utm.md, ftp.utm.md, fua.utm.md, fcgc.utm.md, fieb.utm.
md, fcim.utm.md, jes.utm.dm, jss.utm.md, e-twinning.utm.md, ismd2018.utm.md, prorectorat.utm.md, caam.utm.md, 
cfc.utm.md, sondaje.utm.md, ecp.utm.md, social.utm.md, utm.md/bsec-hdf, utm.md/tempus, utm.md/credo, mhelm.
utm.md, eni-cn.utm.md, e-twinning.utm.md, sport.utm.md;

 ] Crearea abonărilor la noutăți push-up pentru utm.md și setarea notificărilor de utilizare a tehnologiei cookie;  

 ] Actualizarea informației pe site-ul utm.md pe parcursul anului; 

 ] Instruirea personalului UTM privind amplasarea informației în compartimentele site-ului; corespunzătoare sferei de 
activitate a direcției/secției, crearea utilizatorilor cu drepturi de publicare. 

 ] Mentenanța versiunilor site-ului utm.md în limbile rusă, engleză, franceză; 

 ] Administrarea site-ului de sondaje electronice pentru studenți dmc.utm.md/sondaje;

 ] Colaborarea cu responsabilii de sondaje din cadrul facultăților și departamentelor, setarea chestionarelor la cerere, 
expedierea rapoartelor. Colaborarea cu 18 responsabili din cadrul facultăților. Crearea a 6 sondaje noi. Generarea 
statisticilor pentru 5 sondaje;

 ] Monitorizarea resurselor web UTM în cadrul clasamentului international Webometrics;

 ] Mentenanța sondajului electronic pentru Admiterea-2020. 

 ] Asigurarea securității resurselor prin blocarea continuă a IPurilor detectate în tentativa de a efectua brute force attack sau 
blocat 155 683, tentative de autentificare nereușite 21 987, SPAM prevention 10 351.

Sistemul unificat „Managementul resurselor umane” asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin 
emiterea de liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul UTM printr-o mai 
bună organizare a fluxului de informații dintre Serviciul Resurse Umane şi alte subdiviziuni universitare.
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  Pe parcursul anului 2020, sistemul de evidenţă a personalului a fost dotat cu o serie de îmbunătățiri care contribuie la o mai 
bună evidenţă a datelor gestionate în sistemul informaţional universitar:

Modulul automatizat de evidenţă a orelor de muncă lucrate (pontaj) – acest modul colectează informația la nivel de ordine 
emise pe angajaţi de către secţia evidenţă resurse umane, după care pe baza lor afișează în mod automatizat tabelul de pontaj, 
care ulterior va participa în calculul salarial.

Odată ce pontajul a fost generat şi redactat în caz de necesitate, se trece la următoarea etapă – generarea acestuia pe suport fizic 
Acest lucru se face prin tastarea butonului „Raport” de pe fereastră.

Modul de evidenţă a concediilor cu posibilitatea de urmărire a zilelor pe perioade de activitate – Acest modul permite o 
strictă evidenţă a zilelor de concediu, precum şi formula de formare a acestora. 

Totodată modulul permite evidenţa strictă a zilelor plătite/neplătite, a zilelor utilizate/neutilizate etc. pentru fiecare angajat/
contract de muncă  în parte.

Sistemul dispune de un funcţional care permite introducerea manuală a modificărilor în pontaj (de exemplu, în cazul în care 
persoana e bolnavă şi încă nu a prezentat foaia de boală).

INTERFAȚA SISTEMULUI AUTOMATIZAT DE GENERARE A 
PONTAJULUI.
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Operatorul poate să ducă cu ușurință evidența numărului total de zile aferente unei persoane pe un an de activitate, precum şi 
numărul de zile pentru concediul suplimentar (membru de sindicat, lucru în condiţii nefavorabile, părinte cu 2 şi mai mulţi copii 
etc).  Tot aici pot fi vizualizate ordinele ce au afectat această perioadă (concediu anual, concediu suplimentar, anulare concediu 
anual, amânare concediu anual).

Fiecare concediu acordat poate fi vizualizat utilizând meniul din partea dreaptă-sus a ferestrei prezentate. Acest modul permite setarea informaţiei privind cazarea fiecărui student în căminul studenţesc. Setând această informaţie, se 
vor putea efectua operaţiile de căutare avansată după parametrii necesari. Datele obţinute vor putea fi salvate, precum şi tipărite 
pe hârtie.  Setarea datelor despre cămin se realizează direct din opţiunile studentului ales prin filtrele de căutare.

Modulul Statistică posturi de muncă – modulul dat include statistica pe baza informaţiei colectate din alte două module, şi 
anume: modulul „Evidenţă cadre” cu evidenţa personalului de la angajare până la încetarea raporturilor de muncă şi modulul 
„Planificare” – cu planificarea posturilor şi unităţilor. Astfel, modulul dat poate informa în orice moment operatorul ce unităţi au 
fost planificate, ocupate sau sunt libere.

Interfaţa modulului statistic „Posturi de muncă”. La selectarea unui anumit post de muncă,  modulul dat permite vizualizarea 
personalului angajat la postul respectiv.

MODULUL DE EVIDENȚĂ A DATELOR DESPRE CAZAREA 
STUDENȚILOR ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI
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În anul 2020 modulul de evidenţă a ordinilor universitare a suportat o serie de modificări ce au avut ca efect înregistrarea şi 
evidenţa tuturor tipurilor de documentaţie oficială din cadrul UTM (ordine, scrisori, dispoziţii, petiţii etc.). Toată informaţia 
introdusă în modulul dat se sincronizează  în mod automat cu sistemul online SIMU, prin intermediul căruia studenţii şi angajaţii 
UTM pot să acceseze documentaţia în care aceștia sunt vizați.

Platforma stochează și gestionează date despre cercetările efectuate în cadrul instituției. Cum se efectuează indexarea 
conținutului de pe platforma Cris UTM la Google Scholar? Pentru mulți cercetători, Google Scholar este primul punct de plecare 
pentru găsirea articolelor științifice. Includerea colecțiilor de depozite instituționale în rezultatele căutării Google Scholar oferă 
vizibilitate instantanee la nivel mondial a acestor publicații. Acest lucru aduce beneficii autorilor, comunității științifice, precum și 
instituțiilor: http://cris.utm.md/

MODULUL „EVIDENȚA ORDINILOR UNIVERSITARE”

A FOST MODERNIZATĂ PLATFORMA „REPOSITORY CRIS OF 
TUM” (2020)
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Dezvoltarea serviciului de poştă corporativă UTM,  „Microsoft Office 365 for Education” 
Serviciile sunt destinate studenților, personalului științifico-didactic, didactic, de cercetare şi personalului administrativ al UTM 

și oferă o gamă largă de servicii cu un grad avansat de securitate.

Microsoft Office 365  este serviciul de bază al Universității, fiecare student și colaborator deține un cont de e-mail corporativ 
care îi oferă acces securizat la serviciile IT dezvoltate în cadrul Departamentului TIC, ceea ce contribuie la creșterea considerabilă 
a numărului de utilizatori:

Microsoft Teams este hubul pentru lucru în echipă, care reunește toate elementele necesare educației online pentru studenți: 
conversații chat și cu fir, întâlniri și conferințe video, apeluri, colaborare de conținut cu puterea aplicațiilor Microsoft 365, precum 
și posibilitatea de a crea și integra aplicațiile și fluxurile de lucru pe care se bazează UTM.

 ]Implementarea modulului de descărcare a rapoartelor prezente în MS Teams

 ]Configurarea conturilor și acordarea licenței respective cadrelor didactice

 ]Configurarea și acordarea drepturilor de acces utilizatorilor din afara rețelei corporative.

OFFICE 365 MICROSOFT TEAMS

DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA MODULELOR NOI ÎN MS 
TEAMS
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Gemini CAD Systems oferă soluții pentru digitalizarea fluxului de lucru pentru dezvoltarea de produs în industrii precum cea de 
modă, mobilier și automotive, cu focus pe tehnologiile CAD/CAM aplicate în sala de croit.

Gestionarea conturilor corporative și a conexiunilor VPN acordate șefilor de departamente și de program, necesare pentru  
autentificarea la domiciliu:

În contextul evenimentului „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020”, Direcția TIC a oferit suport în realizarea filmărilor și 
redarea clipurilor video pentru a permite desfășurarea evenimentului în perioada pandemică.

 ]Activarea, actualizarea conturilor de e-mail corporativ ale 
studenților pentru susținerea tezelor online;

 ]Crearea conexiunilor VPN pentru responsabilii de încărcare 
a tezelor în modulul Antiplagiat;

 ]Ajustarea SO la domiciliu;

 ]Acordarea drepturilor de acces la sistemele informaționale 
de management universitar pentru desfășurarea 
activităților de muncă la domiciliu;

 ]Conectarea către utilizatori, oferirea suportului 
informațional la distanță colaboratorilor UTM.

 ]MS Office 365 Teams;

 ]WebEx Meeting, WebEx Support Center, WebEx Eveniment 
Center;

 ]Facebook live translation Stream;

 ]Youtube live & playback translation Stream;

 ]Zoom video conferencing

 ]Meet – Google

 ]Crearea conturilor destinate 
utilizatorilor;

 ]Atribuirea, la cererea studenților și 
profesorilor, a licenței pentru softul 
SolidWorks la mașinile de lucru pe care 
le utilizează la domiciliu; 

 ]Configurarea serverului de licențe 
SolidWorks pentru atribuirea licențelor 
în afara rețelei UTM;

 ]Acordarea suportului necesar pentru 
activarea licențelor;

 ]Configurarea calculatoarelor din 
laboratoare, care utilizează softul și 
preiau licențele de pe server.

SOLIDWORKS - suita de programe utilizată pentru  modelare geometrică tridimensională (3D) destinată în principal pentru 
automatizarea proiectării mecanice.

Pe parcursul anului universitar 2020, fiind un an pandemic Direcția Tehnologia Informației și Comunicații a oferit suport în 
implementarea platformei SOLIDWORKS, ceea ce a inclus următoarele lucrări IT:

Direcția TIC a oferit suport în implementarea suitei Gemini CAD, și anume modificarea tipurilor de licență; ajustarea și startarea/
lansarea softului.

GEMINI CAD SYSTEMS VPN SERVICII

INSTRUIREA ÎN UTILIZAREA PLATFORMELOR ȘI 
CONFIGURAREA ACESTORA CONFORM CERINȚELOR 
PROFESORILOR UTM

SOLIDWORKS
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În scopul realizării inițiativei rectorului UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei, Viorel Bostan, lansată la Consiliul de Administrație, 
Direcția Tehnologia Informației a UTM a transmis, către toate subdiviziunile universitare, cele 200 de laptopuri oferite cadrelor 
didactice ale Universității.

 ] Direcția TIC la solicitarea a oferit următoarele servicii: 

 ] consultanță, instalare și configurare a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor necesare  activității de muncă.; 

 ] suportul tehnic necesar în cazul defectării laptopului;  

 ] consultanță și suport în utilizarea serviciului de e-mail corporativ Microsoft Office 365, implementat în cadrul UTM;

Dezvoltarea sistemului de supraveghere video, sporirea nivelului de securitate:

 ] Instalarea camerelor de supraveghere în exteriorul blocurilor de studii;
 ] Instalarea camerelor de supraveghere în parcul UTM Râșcani;
 ] Instalarea camerelor de supraveghere în laboratoarele UTM;
 ] Acordarea accesului securizat paznicilor UTM.

Pe parcursul anului 2020 Direcția TIC a continuat procesul de modernizare a laboratoarelor și 
sălilor de curs din cadrul Universității, înregistrând următoarele rezultate:

Extinderea accesului la rețeaua wireless în campusurile universitare

Sporirea volumului de securitate prin extinderea zonelor de supraveghere video din cadrul UTMINSTRUMENTE TIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ A UTM

Având o creștere semnificativă a serviciilor și a cererilor ce țin de domeniul IT, pe parcursul anului  2020 au fost dezvoltate și 
modernizate rețelele locale, dar și întreaga infrastructură de cablare a campusurilor universitare.

Instalarea rețelei și asigurarea accesului securizat la rețea în copurile de studii și cămine. Instalarea Acces Point-urilor de ultimă 
generație ce oferă studenților acces nelimitat la resursele informaționale în căminele studențești.

Pentru asigurarea ordinii publice și a nivelului de securitate în cadrul Universității, a fost elaborat un plan de dezvoltare a 
infrastructurii de supraveghere video prin montarea a peste 90 de camere video.
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Cu suportul administrației UTM, a fost creat un studio video-foto care oferă studenților și profesorilor acces necondiționat la 
resursele informaționale și la realizarea lecțiilor video în format online. Direcția Tehnologia Informației a  UTM a realizat toate 
comunicațiile necesare pentru asigurarea bunei funcționalități a echipamentelor și a procesului didactic.

STUDIO VIDEO ȘI FOTO LA UTM

În cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost renovată rețeaua de telefonie și cea de transfer date. În 
acest scop au fost efectuate următoarele lucrări:

 ] Demontarea rețelelor învechite;
 ] Instalarea cutiilor de distribuție;
 ] Montarea prizelor încastrabile în perete pentru conectarea utilizatorilor.
 ] Instalarea dulapurilor de distribuție și control.

RENOVAREA REȚELELOR DE COMUNICAȚII ÎN SĂLILE DE 
CURS ȘI LABORATOARELE UTM

Având o creștere semnificativă a volumului de stocare și prelucrare a datelor, pe parcursul anului 2020 DTIC a continuat procesul 
de extindere și modernizare a capacităților de prelucrare, transfer și stocare a datelor din cadrul Centrului de date al UTM. 

În vederea securizării rețelelor de comunicații și asigurării procesului de lucru neîntrerupt pentru suportul de date între 
campusurile universitare reproiectate, s-au desfășurat următoarele acțiuni:

 ] Modernizarea și centralizarea Centrului de Date;

 ] Proiectarea echipamentelor de rețea pentru Failover Clustering system;

 ] Proiectarea schemei de funcționare a echipamentelor noi ce urmează a fi implementate pentru  modernizarea Centrului 
de date UTM;

 ] Modernizarea și implementarea sursei de curent electric neîntrerupt;

 ] Instalarea generatoarelor ce asigura funcționarea corectă și neîntreruptă a echipamentelor.

MODERNIZAREA CENTRELOR DE DATE INSTITUȚIONALE ALE 
UTM ȘI ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII ACESTORA
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Modernizarea comunicațiilor la facultățile din campusul Botanica. A fost renovată rețeaua de transfer date. În acest scop au fost 
efectuate următoarele lucrări:

 ] Modernizarea rețelelor de comunicații din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică; 

 ] Extinderea zonei de supraveghere video;

 ] Recablarea întregii infrastructuri;

 ] Instalarea dulapurilor de distribuție și control.

RENOVAREA REȚELELOR DE COMUNICAȚII ÎN SĂLILE DE 
CURS ȘI LABORATOARELE UTM

Pe parcursul anului 2020 Direcția TIC a oferit suport tehnic pentru organizarea diverselor 
evenimente în regim online, printre care:

 ] Simpozionul internaţional „Ştiinţe exacte şi mai puţin 
exacte”, ediţia a XV-a;

 ] Coordonarea activițăților necesare pentru înregistrarea 
lețiilor video în cadrul evenimentului „Noaptea 
cercetătorilor europeni”, difuzat în regim online;

 ] Elaborarea, montarea și transmiterea către profesori a 
cursurilor live & playback;

 ] Transmiterea, la cerere, a email-urilor corporative şi a 
sms-urilor per student privind activitatea UTM;

 ] Elaborarea ghidurilor pentru utilizarea serviciilor TIC 
implementate la  UTM;

 ] Coordonarea și acordarea suportului tehnic în cadrul 
concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc-
2020”;

 ] Organizarea sesiunilor online prin intermediul 
platformei Teams pentru ședințele CDSI, E-tweening, 
Senatului UTM, organizatorilor evenimentului „Noaptea 
cercetătorilor europeni”.

Auditoriile moderne și tehnologizate au fost dotate cu echipamente performante de ultimă generație, după cum urmează:

 ] Instalarea boxelor și a întregului sistem audio – câte 6-8 boxe în sală;
 ] Instalarea sistemelor de amplificare a sunetului;
 ] Instalarea microfoanelor cu și fără fir, dotarea acestora cu căști performante (efectul mâini libere).

 ] Extinderea zonelor de acces control;
 ] Trasarea comunicațiilor de fibră optică;

 ] Montarea echipamentelor IT;
 ] Configurarea echipamentelor.

PROCESUL DE MODERNIZARE A SĂLILOR DE STUDII

EXTINDEREA ZONELOR DE COMUNICAȚII, INSTALAREA 
ULUCULUI METALIC PE 70% DIN SUPRAFAȚA HOLURILOR 
UNIVERSITARE.
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În deplină concordanţă cu 
misiunea asumată şi cu 
dorinţa de a se afirma la nivel 
internaţional, Universitatea 
Tehnică a Moldovei dezvoltă 
relaţii de colaborare cu 
numeroase universităţi din UE, 
CSI și alte regiuni ale lumii.

COOPERARE REGIONALĂ 
ȘI INTERNAȚIONALĂ

 ] Internaționalizarea programelor academice și a 
curriculumului;

 ] Internaționalizarea cercetării științifice și 
cooperarea pentru dezvoltarea de calitate;

 ] Deschiderea UTM spre mediul internațional;

 ] Mobilitatea internațională;

 ] Recrutarea internațională.

În anul 2020, comunitatea academică a UTM s-a concentrat pe implementarea în continuare a Strategiei de 
internaționalizare instituțională a UTM, elaborată pentru perioada 2018-2023 în cadrul proiectului Erasmus+ „Elevate”. 
Activitățile de internaționalizare au fost direcționate spre realizarea următoarelor priorități strategice:

Pe dimensiunea internaționalizării programelor academice 
și a curriculumului s-a mizat  pe consolidarea competențelor 
lingvistice ale cadrelor didactice. Au fost reproiectate programe 
de studii, au continuat programele de dublă diplomă deja 
existente, fiind inițiat și un program nou. 

Cadrele didactice ale UTM au beneficiat de formări lingvistice 
(l. engleză), oferite de Departamentul Limbi Străine, precum 
și de formări susținute financiar de către AUF – l. franceză 
și Ambasada Italiei – l. Italiană.  La cursurile de l. engleză, 
organizate de Departamentul Limbi Străine, în 2019 s-au înscris 
43 cadre, 32 dintre care au absolvit în anul 2020, evaluarea 
efectuându-se în felul următor: nivelul A2 – 8 persoane, nivelul 
B1 – 13 persoane, nivelul B2 – 11 persoane. Participanții la 
cursuri au reprezentat diverse subdiviziuni universitare: FTP 
– 2 , FTA – 5, FCGC – 1, FCIM – 7, FIMIT – 4, FEIE – 7, FET – 3, 
Biblioteca – 1, serviciul AP – 2.  În octombrie 2020, 30 de cadre 
didactice au aspirat să atingă noi niveluri lingvistice, fiind 
înmatriculați la: A1-A2 – 9 cadre didactice, B1 –  11, B2 – 10, 
candidații reprezentând facultățile: FCGC – 2 reprezentanți, 
FIEB și FTP – câte 8, FCIM – 9, FIMIT, FTA, FEIE – câte 1. 

Formarea în limba franceză a fost realizată prin proiectul de 
consolidare a capacităților lingvistice, finanțat de AUF, fiind 
înscrise 14 persoane, iar în limba italiană – printr-un proiect 
finanțat de Ambasada Italiei, acesta fiind destinat cadrelor 
didactice de la FTA şi FTP. 

Consolidarea Departamentului Limbi Străine (șef 
Departament – dr., conf. univ. Svetlana Caterenciuc) s-a realizat 
prin obținerea în decembrie 2020 a certificatului „CAMBRIDGE 
Certificate DELTA Module One” de certificare internațională 
pentru profesorii de limba engleză.  

În vederea asigurării compatibilizării internaționale a 
programelor de studii și a cursurilor oferite, în 2020 au fost 
evaluate și reproiectate 2 programe de studii de licență: 
„Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare” (FIMIT) şi 

„Inginerie geodezică și cadastru” (FCGC, cu suportul proiectului 
GeoBiz).

În activitățile didactice din 2020 au fost implicați și profesori 
din afară: 9 profesori din România, 2 – din Franța şi unul – din 
Ucraina, dânșii au asigurat activitățile didactice la FCIM (7 
profesori) şi la FEIE (5 profesori) atât la ciclul Licență, precum 
și la ciclul II, Master. Către finalul anului 2020, 2 profesori din 
cadrul universităților europene au asigurat predarea online a 
cel puțin 8 ore contact direct în cadrul mobilităților Erasmus+ 
K1. 

Oferta educațională a UTM la ciclul II, Master include 9 
programe de studii cu dublă diplomă. Studenții programelor 
„Administrarea afacerilor” (FIEB), „Tehnologii informaționale” 
(FCIM), „Calculatoare și rețele informaționale” (FCIM), 
„Calitatea și securitatea produselor alimentare” (FTA) și 
„Inginerie electrică” (FEIE) obțin diplome oferite de UTM și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), România; 
ai programelor „Electroenergetica” (FEIE) și „Energie și 
mediu” (FEIE) – diplome ale UTM și Universității Politehnica 
din București (UPB); ai programului „Design și dezvoltare de 
produs” (FTP) – diplome ale UTM și TUIAȘI. A fost actualizat 
Acordul de diplomă dublă „Securitate informațională” (FCIM), 
UTM și Universitatea West Attica din Grecia. 

În 2020 oferta educațională de programe de diplomă dublă 
s-a extins la ciclul I, Licență, prin semnarea Acordului privind 
lansarea unui nou program de diplomă dublă la programul de 
studii „Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare”, 
FIMIT, în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi. 

În 2020 la programele cu diplomă dublă au fost înmatriculați 
66 de studenți ai UTM şi 17 studenţi ai universităţilor partenere. 
În dinamică, pe perioada 2017-2020 se atestă o creștere a 
interesului studenților fată de studiile în baza programelor de 
studii de master cu diplomă dublă.
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 ■ Evoluția numărului de studenți înmatriculați la programe de studii de master cu diplomă dublă pe facultăți, a.2017-2020

 ■ Evoluția numărului de studenți înmatriculați la programe de diplomă dublă, a.2017-2020

Facultate 2017 2018 2019 2020

Studenți de la UTM înmatriculați la programe de diplomă dublă, inclusiv:

FCIM 12 28 24 24

FIEI 13 7 15 6

FTA 7 13 13 12

FIEB 5 10 10 20

FTP - - 3 4

Studenți de la universități partenere înmatriculați la programe de diplomă dublă, inclusiv:

FCIM - - 6 5

FIEI - - 13 3

FTA - - - -

FIEB 6 7 7 9

FTP - - - -

În vederea internaționalizării cercetării științifice și a 

deschiderii Universității spre mediul internațional, pe 

parcursul anului 2020 au fost încheiate 8 acorduri de cooperare 
bilaterală cu universităţi, centre de cercetare și organisme 
internaționale din România, Portugalia, Turcia, Ucraina, 

Federația Rusă (Anexa 1). 

În 2020, facultățile UTM au depus 27 de proiecte științifice 
și didactice, 19 proiecte dintre care au fost selectate spre 
implementare. Subdiviziunile administrative au depus 20 de 
proiecte, 7 dintre care au fost  selectate spre implementare. 

Totodată, au fost lansate 29 de proiecte educaționale și de 
cercetare, finanțate din surse externe: 

PROIECTE TRANSFRONTALIERE – 9

PROGRAMUL RO-MD DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE A 
CAPACITĂȚILOR/ INFRASTRUCTURII INSTITUȚIONALE - 7:

 ] 2SOFT1.1/64 – Cooperarea în educație inginerească 
mecatronică – FIMIT; coordonator instituțional: dr. hab., 
prof. univ. Valeriu Dulgheru;

 ] 2SOFT/1.2/83 – Valorificarea inteligentă a deșeurilor 
industriale agroalimentare – FIMIT+FTA; coordonator 
instituțional: dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza;

 ] 2SOFT/1.1/11 – Hub regional transfrontalier de 
dezvoltare a competențelor în industria automotive 
– FCIM; coordonatori instituționali: dr. hab., prof. univ. 
Oleg Lupan; dr., conf. univ. Nicolae Secrieru; dr., conf. 
univ. Niolai Ababii; dr., conf. univ. Andrei Bragarenco;

 ] 2SOFT/1.1/1 – Educație Antreprenorială Colaborativă  – 
FTP; coordonator instituțional: dr., conf. univ. Valentina 
Bulgaru;

 ] 2SOFT/3.1/54 – Îmbunătățirea transportului public 
transfrontalier utilizând autobuse electrice alimentate 
cu energie regenerabilă, FEIE; coordonator instituțional: 
dr., conf. univ. Ilie Nuca;

 ] 2SOFT/4.2/77 – Rețele integrate pentru gestionarea 
riscurilor de hazard, FCGC; coordonator instituțional: 
dr., conf. univ. Livia Nistor-Lopatenco;

 ] Dezvoltarea infrastructurii comune transfrontaliere a 
Universităților Tehnice din Iași și Universitatea Tehnică 
a Moldovei, WiNet@Uni – Direcţia TIC; coordonator 
instituțional: Dinu Țurcanu.

REGIUNEA DANUBIANĂ - 1:

 ] Dionysus – Integrarea regiunii danubiene într-un sistem 
inteligent şi sustenabil, multimodal şi intermodal de 
transport, program transanţional danubian Interreg – 
FIMIT (partener asociat) ; coordonator instituțional: dr., 
conf. univ. V. Ceban. 

BLACK SEA - 1:

 ] REDACT – FCGC; coordonator instituțional: V. Mutaf. 

PROGRAMUL UE H2020 - 2:

 ] Contact point Scientix4 – Serviciul Relaţii Internaţionale, 
Direcţia Investigaţii Ştiinţifice, CEGHID (implementator);

 ] MODERNight – Direcţia Investigaţii Ştiinţifice; 
coordonator instituțional: Rodica Cujba;

PROGRAMUL UE, ERASMUS+:

 ] CONNECT – Connecting universities - industry through 
smart entrepreneurial cooperation and competitive 
intelligence of students in Moldova, Georgia and 
Armenia – Serviciul Relații Internaționale; coordonator 
instituțional: dr. hab., prof. univ. Larisa Bugaian;

 ] COOPERA – Integrating Dual Higher Education in 
Moldova and Ukraine – Serviciul Relații Internaționale; 
coordonator instituțional: dr. hab., prof. univ. Larisa 
Bugaian; 

PROIECTE COST - 1:

 ] COST 046/17: Cost Action CA16235, Performance 
and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations 
of Large-Scale Monitoring Data (PEARL-PV) – FIMIT; 
coordonator instituțional: FIMIT, dr. hab., prof. univ. 
Valeriu Dulgheru;

PROIECT NATO - 1:

 ] The Impact of Advances in Nuclear Security Science 
and Technology on National and International Nuclear 
Security Policy and Guidance (IANS) – FCIM; coordonator 
instituțional: dr., conf. univ. Sergiu Railean;

STCU 9608 - 1:

 ] Technical University of Moldova Teaching Module: 
Engineering and CBRN Non-Proliferation Culture – 
FCIM; coordonator instituțional: dr. hab., prof. univ. A. 
Buzdugan;

SWEDISH RADIATION SAFETY AUTHORITY - 1:

 ] Practice works in teaching research process of the 
National Nuclear Security Support Center of TUM; 
coordonator: dr. hab., prof. univ. A. Buzdugan;

BERD - 1:

 ] MDA - Fashion Accelerator LEVEL-U in Moldova - 
ZIPhouse; coordonator instituțional: Carolina Tulgara;

SUA - 3:

 ] Fashion Business English Course - ZIPhouse; 
coordonator instituțional: Carolina Tulgara;

 ] 2 Fullbright project – FIEB & FCIM; coordonatori 
instituționali: dr., conf. univ. Rafael Ciloci şi dr., conf. 
univ. Carolina Timco;

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI 
MIJLOCII A UE – 1:

 ] Sustainability for Fashion Industry “S4Fashion” – 
ZIPhouse; coordonator instituțional: Carolina Tulgara; 

AGENȚIA UNIVERSITARĂ A FRANCOFONIEI – 7:

 ] Proiecte de cercetare – AUF +MECC:

 ] Modele inteligente pentru ameliorarea procesului de 
instruire – FCIM; coordonator instituțional: M. Russu;

 ] Diminuarea riscurilor de contaminare a lanțului de 
alimente cu poluanți și contaminanți tehnogeni –  FTA; 
coordonator instituțional: dr. hab., prof. univ. Rodica 
Sturza;

 ] Dezvoltarea durabilă a apiculturii: provocări economice, 

37

58

65 66

6 7

26

17

2017 2018 2019 2020

STUDENŢI UTM ÎNMATRICULAŢI LA PROGRAME DE DUBLA DIPLOMĂ

STUDENŢI UNIVERSITĂŢI PARTENERE ÎNMATRICULAŢI LA PROGRAME DE DUBLA DIPLOMĂ
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 ■ Mobilități efectuate de către studenți în diverse programe 
de mobilitate academică.

 ■ Mobilități efectuate de către personalul didactic 
şi administrativ în diverse programe de mobilitate 
academică

ecologice, de dezvoltare rurală și de sănătate publică în 
cele trei țări implicate în consorțiu – România, Republica 
Moldova și Tunisia – FTA; coordonator instituțional: dr., 
conf. univ. Aurica Chirsanova;

 ] Zéro Gaspillage pour une production et consommation 
responsables en ECO – FCIM; coordonator instituțional: 
Daniela Istrati;

 ] Scanner thermique intelligent – IntellST – FCIM; 
coordonator instituțional: Daniela Istrati;

 ] Videopedagogie – Centrul de formare continuă; 
coordonator instituțional: dr., conf. univ. Carolina 
Timco; 

 ] Formarea competențelor lingvistice în l. franceză –  
Filiere francofone; coordonator instituțional: dr., conf. 
univ. Carolina Timco.

În 2020, UTM a continuat implementarea următoarelor 
proiecte: 

AUF:

 ] Prima formare francofonă cu prezență sporită în 
întreprinderi „Informatica”, FCIM; coordonator 
instituțional: lect. Daniela Istrati,

 ] Formarea francofonă cu prezență sporită în întreprinderi 
„Tehnologia produselor alimentare – Produse lactate”, 
FTA ; coordonator instituțional: dr., conf. univ. Aurica 
Chirsanova;

PROIECTE COST:

 ] Proiect COST (European Cooperation in Science 
and Technology) CA CA15136 – „European network 
to advance carotenoid research and applications 
in agro-food and health (EUROCAROTEN)”, FTA; 
coordonator instituțional: dr. hab., prof. univ. Rodica 
Sturza;

 ] Proiect COST (European Cooperation in Science and 
Technology) CA15110 – „Harmonising standardisation 
strategies to increase efficiency and competitiveness 
of European life-science research (CHARME)”, FTA; 
coordonator instituțional: dr. hab., prof. univ. Aliona 
Ghendov-Moşanu;

PROIECT NATO:

 ] “Advanced Electro-Optical Chemical Sensors” AMOXES, 
FCIM;

USAID, SWEDEN:

 ] Suport activităţilor ZIPhouse

ERASMUS+:

 ] Biroul Naţional de Asistenţă eTwinning+

ERASMUS+, ACŢIUNEA K2

 ] MHELM, Management şi Leadership în învăţământul 
superior; 2019-2023, UTM – coordonator naţional; 

coordonator instituțional: dr. hab., prof. univ. Larisa 
Bugaian;

 ] ELEVATE, Elevarea internaționalizării învățământului 
superior din Republica Moldova; 2016-2019, prelungit 
până pe 15.10.2020, UTM – partener; coordonator 
instituțional: dr. hab., prof. univ. Larisa Bugaian;

 ] Minerva, Consolidarea Managementului Cercetării și 
Consolidarea Capacităților Open Science în Instituțiile 
de  Învățământ  superior din Moldova și Armenia; 
2018-2022, UTM – partener; coordonator instituțional: 
dr. hab., prof. univ. Larisa Bugaian;

 ] GeoBIZ, Învățarea bazată pe probleme ghidată de 
mediul de afaceri pentru excelență academică în 
Geoinformatică; 2019-2023, UTM (FCGC) – partener; 
coordonator instituțional: dr., conf. univ. Livia Nistor-
Lopatenco;

 ] SPRING, Stabilirea instrumentelor de evaluare și a 
obiectivelor pentru educaţie medicală (sănătate), 
2019-2023, UTM (FCIM) – partener; coordonator 
instituțional: dr. hab., prof. univ. Victor Șontea;

 ] EU4SID, Dezvoltarea Industrială Sustenabilă în contextul 
Integrării Europene, Acţiunea Jean Monnet, 2019-2022, 
FIEB – implementator; coordonator instituțional: dr., 
conf. univ. Cornelia Crucerescu. 

Realizarea proiectelor menționate mai sus contribuie la 
sporirea calității învățământului superior prin implementarea 
celor mai bune practici internaționale privind guvernarea 
universitară, modernizarea programelor de studii, 
implementarea metodelor active de învățare şi predare, 
acordarea suportului învățământului preuniversitar, precum și 
valorificarea cercetării științifice (Anexa 2-7).

În 2020 au fost actualizate acordurile de parteneriat pentru 
12 reţele CEEPUS: 7 – FIMIT, 2 – FTA, 2 – FCIM, 1 – FEIE. FIMIT a 
aderat la o nouă reţea CEEPUS „Modern Trends in Education 
and Research on Mechanical Systems – Bridging Reliability, 
Quality and Tribology”; coordonator instituțional: dr., conf. 
univ. Iulian Malcoci (Anexa 8) 

În 2020, cadrele didactice ale UTM au participat și au 
prezentat comunicări științifice în cadrul a 82 de evenimente 
internaționale – conferințe științifice, workshopuri online, 
au organizat 20 de evenimente internaționale – conferințe 
științifice/workshopuri online.

Vizibilitatea internațională a UTM este asigurată și prin 
prezența extraordinară în ratingurile internaționale. Astfel, în 
iulie 2020, UTM s-a clasat pe prima poziția în Ranking Web of 
Universities (Webometrics), deținând întâietatea în Ranking 
web of repositories – transparent ranking: Institutional 
Repositories by Google Scholar printre universitățile locale. 
În decembrie 2020 UTM deținea primul loc în rankingul 
internațional al universităților QS pentru Europa Emergentă 
și Asia Centrală printre universitățile locale, poziția 251-300 
în această arie geografică, din 400 de universități incluse în 
ranking.

Diseminarea activităților realizate la nivel internațional se 
face prin intermediul site-lui universitar – https://utm.md/
cooperari-internationale/, paginii de Facebook – https://www.
facebook.com/RIUTM, site-ul proiectelor UTM - www.proiecte.
utm.md. 

În perioada 23-26 noiembrie 2020 a fost organizată 
săptămâna internaționalizării la UTM, în cadrul căreia au fost 
prezentate proiectele implementate, experiența studenților și 
a cadrelor didactice ce au beneficiat de mobilități, procedura 

de depunere a dosarelor și de efectuare a mobilităților. 
Responsabilii de relații internaționale din cadrul facultăților au 
participat la săptămânile de internaționalizare, organizate în 
format online de către Universitățile din  Alba Iulia, Timişoara 
și Iaşi.

Mobilitățile academice contribuie semnificativ la 
internaționalizarea Universității. În cadrul UTM, acestea sunt 
susţinute prin programele Erasmus+, CEEPUS, AUF și alte 
programe cu finanțare externă (figura 2, anexele 9-13).

MHELM
11ERASMUS+ KA 

107 
2

ALTE SURSE
6

MHELM ERASMUS+ KA 107 ALTE SURSE

ERASMUS+ KA1 
2019/2020

16

CEEPUS
6

AUF
1

ERASMUS+ KA1 2019/2020 CEEPUS AUF

Mobilitatea academică a studenților se extinde asupra 
tuturor ciclurilor de studii: Licență, Masterat și Doctorat. Pe 
parcursul anului 2020 au fost realizate 16 mobilități Erasmus+, 
inclusiv 11 – la  ciclul I, Licență, 1 mobilitate – la ciclul II, 
Masterat, 4 – la ciclul III, Doctorat; 6 mobilități CEEPUS – toate 
la nivel de licență și 1 mobilitate AUF – la nivel de Doctorat. În 
semestrul de iarnă 2020 s-a realizat o mobilitate de tip incoming 
la FTA. Situația pandemică a impus amânarea a 4 mobilități 
Erasmus+. Cadrele didactice ale UTM au realizat 13 mobilități 
în cadrul programului Erasmus+, 2 – în cadrul Acțiunii-cheie 1, 
11 – în cadrul Acțiunii-cheie 2. Din sursele altor proiecte s-au 

realizat 6 mobilități, 2 cadre didactice din cadrul Universităților 
partenere au realizat mobilități Erasmus+ de predare în format 
online la UTM. 

În dinamică, în perioada 2017-2020, numărul de mobilități 
Erasmus+ ale studenților crește, iar 50-75% din numărul total 
revine studiilor de licență. Cel mai mare număr de mobilități s-a 
înregistrat la FCIM, preponderent datorită ștrandului special de 
mobilități din proiectul PBLMD, un trend constant de creștere a 
mobilităţilor se atestă la FTA, iar cea mai nefavorabilă situație 
se atestă la FET (figurile 4-6).

28 27

32

20

16

2017 2018 2019 2020, PLANIFICATE 2020, REALIZATE
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În dinamică se atestă creșterea numărului de mobilități realizate de cadrele didactice ale UTM, preponderent acestea au fost 
realizate în cadrul Acțiunii-cheie 2, proiecte de consolidare a capacităților instituționale. Cel mai mare număr de burse se atestă la 
FCIM, datorită ștrandului de mobilitate a proiectului PBLMD, finanțat de UE (figurile 7 și 8).

40

51
49

14
11

22 22

2

29 29
27

12

2017 2018 2019 2020

MOBILITĂȚI ERASMUS+, CADRE DIDACTICE
TOTAL KA1 KA2

În 2020 UTM a încheiat 10 acorduri inter-instituționale 
Erasmus+ cu universități din România, Slovacia, Portugalia, 
Olanda, Franța, Grecia și Germania (Anexa 14). Acordurile 
prevăd pentru perioada viitoare, 2021-2023, un număr de 43 
mobilități outgoing și 19 incoming pentru studenți, precum și 
48 de mobilități outgoing și 42 incoming pentru staff. 

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este o altă instituție 
ce oferă un suport procesului educațional și de cercetare 

realizat la UTM. În 2020 AUF a continuat finanțarea proiectelor 
de formare profesională cu prezență sporită în întreprinderi 
implementat de FCIM și FTA, proiectele Centrului de reușită 
universitară și proiectele de cercetare. În cadrul apelurilor 
lansate de AUF, în 2020, UTM a devenit beneficiară a 6 proiecte, 
inclusiv 3 proiecte de cercetare, finanțate de către MECC și AUF, 
un proiect lansat în contextul pandemiei Covid-19 și alte 2 
proiecte educaționale.

PROFESORI INVITAȚI

Pe parcursul anului 2020, 12 cadre didactice din Universitățile partenere au fost cooptate pentru asigurarea procesului didactic:

Nume, prenume Unitatea de curs Facultate,
Departament Instituția de origine

Horga Vasile Acționări electrice avansate FEIE Masterat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Ivanov Sergiu Acționări electrice avansate FEIE Masterat Universitatea din Craiova,
Manolea Gheorghe Creativitate tehnică și proprietate intelectuală FEIE Masterat Universitatea din Craiova

Lucache Dorin Managementul energetic al proceselor 
tehnologice FEIE Masterat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Porumb Radu Utilizarea energiei electrice FEIE Licență Universitatea Politehnică  București

Grozavu Nistor Aplicații și tehnologii Big Data; Aplicații de analiză 
și vizualizare date FCIM Masterat Institut Galilée, Paris 13 University, Franţa

Rogovschi Nicoleta Data Mining; Aplicații de analiză și vizualizare date FCIM Masterat Universitè Paris Descartes, Paris, Franța
Pogrebneac Alexandr Micro-nanoparticule din Zn, Ag, Au in medicina FCIM Licenţă Universitatea Sumi, Ucraina
Țâplea Ferucio Laurențiu Metode criptografice FCIM Masterat UAIC, România
Sărmăşanu Chihai Constantin Senzori și rețele de senzori în robotică FCIM Licenţă Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași
Doroftei Ioan Roboți mobili și microroboți FCIM Licenţă Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași
Coca Eugen Comunicații mobile şi prin satelit FCIM Masterat Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

0 0

6

1
0 0

10

2

21

1
2

18

2
3

0
1

4

8

12

2 2

11

0

5

3

1
2 2

21

0 0 0 0 0

2

0
1

3

8

FET FEIE FCIM FIMIT FTA FTP FUA FCGC FIEB ADMINSTRAŢIA
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2017 2018 2019 2020

Recrutarea studenților străini și gestiunea acestora reprezintă o altă direcție a internaționalizării. În 2020 au fost admişi la studii, 
în baza scrisorilor de acceptare emise de către Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al R. Moldova şi în baza Protocoalelor 
de colaborare bilaterală 40 de studenţi internaţionali, originari din România, Ucraina, China, Rusia și Turcia. De asemenea, au 
fost admişi la studii la „Programul de formare preuniversitară pentru cetăţeni străini” 4 persoane. Studenţii internaţionali înscriși 
la studii au fost legalizaţi de Biroul Migraţie şi Azil, primind dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

La finele lui 2020, la UTM își făceau studiile 113 cetățeni străini, dintre care 88 urmează programe de studii cu forma de învățământ 
cu frecvenţă şi 25 – învăţământ cu frecvenţă redusă.
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 ■ Studenţii străini pe facultăţi şi ţara de origine.
Facultăţi Ţara de origine

FIEB 23 România 79
FUA 21 Turcia 9

FCGC 20 Rusia   6
FCIM 18 Ucraina 6
FEIE 15 Israel  5

FIMIT 5 China 3
FET 3 Iraq 2
FTA 2 Sudan  1
FTP 2 Iordania 1

Curs pregătitor 4 Siria 1
Total 113 Total 113

Majoritatea studenţilor internaţionali provin din România 
(79), Turcia (9), Ucraina (6), Rusia (6). 

În dinamică, cel mai mare număr de studenți se atestă la 
FIEB, urmată de FCIM și FUA, iar după țara de origine – din 
România, Turcia și țările CSI (figurile 9 și 10).
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 ] Ciclul I Licenţă – 48 de studenţi;
 ] Ciclul II Masterat – 50 de  studenţi;

 ] Ciclul III Doctorat – 11 studenţi;
 ] Curs pregătitor – 4 studenți.

1. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, România

2. Institutul Superior de Administrare și Gestiune (ISAG), Portugalia

3. Universitatea din Ankara, Turcia

4. Universitatea din Konya, Turcia

5. Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, România

6. Universitatea Tehnologica de Stat din Belgorod, Federația Rusă

7. Universitatea Tehnica de Construcții din București, România

8. Universitatea Națională de Tehnologie și Design din Kiev, Ucraina

Din total studenţi străini: ACORDURI BILATERALE ÎNCHEIATE DE UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ A MOLDOVEI ÎN ANUL 2020

PROIECTE ERASMUS+

Proiect Erasmus+ Capacity Building : 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

ELEVAREA INTERNAȚIONALIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA - ELEVATE

Termen de executare:  16.10.2016 – 16.10.2019, prelungit până pe 15.10.2020

Coordonator UTM:   prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian

Parteneri:  Buckinghamshire New University, Marea Britanie, Universitatea Mykolas Romeris, Lituania, 
Universitatea din Maribor, Slovenia, Universitatea din Maastricht, Olanda; ASEM (coordonator național), UTM, UASM, USARB, US 
Cahul, US Comrat, Consiliul Rectorilor din RM, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

Obiective:

 ] Consolidarea rolului instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în cadrul Spațiului European al 
Învățământului Superior (SEIS) și Spațiului European de Cercetare (SEC), prin edificarea internaționalizării cuprinzătoare a 
învățământului superior în Moldova, în scopul sporirii calității educației și cercetării;

 ] Dezvoltarea legislației naționale, care va susține procesul de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare 
din R. Moldova;

 ] Dezvoltarea și implementarea strategiei cuprinzătoare de internaționalizare în cadrul universităților din R. Moldova;

 ] Încurajarea cooperării și consolidării capacităților, în plan european și internațional, în ceea ce privește cercetarea și 
educația la nivel de universitate. 

Realizări în cadrul proiectului în anul 2020:

1. Elaborare acte normative interne: 

 ] Metodologia de organizare a programelor comune de studii cu diplomă dublă la UTM, 

 ] Ghid privind recrutarea doctoranzilor, profesorilor şi cercetătorilor străini la UTM,

 ] Anexa la codul de etică şi deontologie profesională a UTM, cu referire la activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare;

2. Participarea la elaborarea „Foii de parcurs privind internaționalizarea învățământului superior pentru anii 2020-2025”;

3. Diseminarea rezultatelor proiectului;

4. Dotarea cu echipament lingofonic;

5. Ședința de finalizare a proiectului ELEVATE;

6. Raport final.
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Proiect Erasmus+ Capacity Building: 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI CERCETĂRII ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR OPEN SCIENCE ÎN INSTITUȚIILE 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN MOLDOVA ȘI ARMENIA – MINERVA

Termen de executare:  15.01.2019 – 14.01.2022

Coordonator UTM:   prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian

Parteneri:  Academia de Studii Economice a Moldovei; Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova; Consiliul Rectorilor din Republica Moldova; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
al Republicii Moldova; Universitatea din Liege, Belgia; Universitatea Guglielmo Marconi; Universitatea din Valencia, Spania; 
Universitatea Cote d’Azur, Franța; Universitatea din Montpellier, Franța; Institutul de Dezvoltare și Cercetare în domeniul Politicilor 
Europene (EPDRI), Slovenia; Universitatea de Stat de Medicină din Erevan „M. Heratsi”, Armenia; Universitatea de Stat de Economie 
din Armenia; Universitatea de Stat din Erevan, Armenia; Universitatea de Stat de Științe Lingvistice și Sociale „V. Brusov” din Erevan, 
Armenia; Ministerul Educației și Științei al Republicii Armenia.

Obiective:

 ] Perfecționarea legislației naționale și politicilor instituționale legate de știința deschisă din Moldova și Armenia;

 ] Consolidarea funcției universitare, prin crearea depozitelor digitale la fiecare universitate parteneră din Moldova și 
Armenia;

 ] Creșterea capacităților instituționale pentru furnizarea unui sprijin eficient cercetătorilor în ceea ce privește implementarea 
principiilor științifice deschise în domeniul educației și excelenței în cercetare. 

Realizări în cadrul proiectului în anul 2020:

1. S-au elaborat rapoarte pe Open Science şi pe potențialul de cercetare al UTM (PL1)

2. S-a elaborat o primă versiune a liniilor directoare pentru implementarea Științei deschise (PL2), 

3. A fost evaluat repozitoriul instituțional, determinat necesarul de echipament și elaborată o primă versiune a structurii 
repozitoriului (PL3),

4. Activități în vederea obținerii etichetei HRS4R (PL4): scrisoarea cu declarația de aderare la European Charter for 
Reserchers și la Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, numirea responsabilului instituțional pentru 
implementarea şi gestionarea etichetei HRS4R, crearea contului UTM pe Euroaxes, 

5. Diseminarea prin intermediul paginii instituționale și prin intermediul paginii dedicate proiectului – https://proiecte.utm.
md/minerva-2/;

6. Gestionarea proiectului: ședințe instituționale periodice; ședința de monitorizare din partea Biroului Național Erasmus+ – 
26.10.2020Raport final.

Proiect Erasmus+ Capacity Building: 610225-EPP-1-2019-1-HREPPKA2-CBHE-JP

BUSINESS DRIVEN PROBLEM-BASED LEARNING FOR ACADEMIC EXCELLENCE IN GEOINFORMATICS - GEOBIZ

Termen de executare:  15.11.2019 – 15.11.2022

Coordonator UTM:   Conf. univ., dr. Livia Nistor-Lopatenco, Decan FCGC

Parteneri:  Universitatea din Zagreb, Croația; Universitatea Politehnica din Tirana, Albania; Universitatea din 
Tirana, Albania; Universitatea din Banja Luka, Serbia; Universitatea din Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; Universitatea din Pristina, 
Serbia; Universitatea de Business și Tehnologie, Serbia; Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova; Universitatea din 
Montenegro; Universitatea Catolică din Leuven, Belgia; Universitatea din Belgrad, Serbia; Universitatea din Novi Sad, Serbia.

Obiective:

 ] Stabilirea unor modalități moderne și inovatoare de cooperare între mediul academic și social-economic pentru a sprijini 
interacțiunea în procesele de predare-învățare în geoinformatică;

 ] Înființarea unei platforme pentru mediul academic și mediul social-economic, care să susțină excelența în geoinformatică;

 ] Dezvoltarea programelor inovative de formare a cadrelor didactice, a metodologiilor practice de predare-învățare, precum 
și a conținuturilor cursurilor bazate pe tehnologii moderne în geoinformatică, luând în considerație cerințele mediului de 
afaceri;

 ] Implementarea tehnicilor de ultimă generație în procesul de predare a geoinformaticii. 

Realizări în cadrul proiectului în anul 2020:

1. Efectuarea unei analize curriculară și o comparație cu modelele UE. 

2. Elaborarea planulului de învățământ, ediția 2021, pentru programul de studii de licență „Inginerie geodezică și cadastru” 
(PL1);

3. Dezvoltarea a 4 programe de învățământ pentru 4 unități de curs: 

 ] 1. Sisteme geoinformaționale avansate; 

 ] 2. Fotogrammetria digitală; 

 ] 3. Teledetecție 

 ] 4. Scanare terestră cu laser (suplimentar la solicitarea FCGC) (PL1);

4. Întocmirea pachetului de documente pentru achiziționarea echipamentelor, precum și inițierea procedurii de procurare a 
4 loturi de echipamente topogeodezice și software  specializate (PL2); 

5. Selectarea a 38 de companii locale în vederea înființării unei platforme de cooperare între afaceri și mediul academic în 
domeniul geoinformaticii – MOODLE GEOBIZ (PL3);

6. Elaborarea planului de diseminare și diseminarea propriu-zisă a activităţilor realizate pe pagina proiectului - https://
proiecte.utm.md/geobiz/  (PL5);

7. Formarea echipei de lucru, participarea la ședința de lansare și periodice ale proiectului GEOBIZ, la ședința de 
monitorizare din partea Oficiului Naţional Erasmus+ (PL6).
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Proiect Erasmus+ Capacity Building: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

LIDERSHIPUL ȘI MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN MOLDOVA - MHELM

Termen de executare:  15.11.2019 – 15.11.2022

Coordonator UTM:   Prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian, prorector pentru probleme financiare și relații internaționale, UTM

Parteneri:  Universitatea Gloucester University, Marea Britanie; Academia de Studii Economice din Moldova; 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, R. Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți, R. Moldova; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova; ISOB Institut für sozialwissenschaftliche 
Beratung GmbH, Germania; Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Obiective:

 ] Determinarea domeniilor în care se pot aplica cele mai bune practici ale universităților partenere din UE în ceea ce 
privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership  și  de gestionare a 
universităților din Moldova;

 ] Crearea unui program de formare a abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, 
planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova;

 ] Instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării ulterioare a programului de instruire;

 ] Crearea unei infrastructuri de suport pentru livrarea programului de instruire;

 ] Pilotarea și implementarea noului program de instruire în universitățile din Moldova;

 ] Diseminarea noului program și acumularea constatărilor, după punerea în aplicare a programului în învățământul superior 
din Moldova, UE, precum și la nivel internațional. 

Realizări în cadrul proiectului în anul 2020:

1. PL2.1 Dezvoltarea programului și echiparea laboratoarelor de dezvoltare a leadershipului:

 ■ Vizite de studiu:

 ] Universitatea din Glouchester, Marea Britanie, 10-14 februarie, 2020,

 ] Universitatea Transilvania din Brașov, România, 17-21 februarie, 2020,

 ] Vizita virtuală ISOB, Regensburg, Germania, 18-22 mai 2020;

 ■ Echiparea laboratoarelor. Organizarea licitației pentru achiziționarea echipamentului, Iunie-Septembrie 2020;

2. Elaborarea programului „Leadership şi management”:

 ■ Programul „Leadership şi management” aprobat de CDSI şi senatele universităților partenere,
 ■ Programul de formare „Leadership şi management”, coordonat de MECC,
 ■ Suportul de curs pentru programul de formare „Leadership şi management”,
 ■ Ghidul pedagogic pentru programul de formare „Leadership şi management”,
 ■ Planul de acțiuni al Guvernului R. Moldova pentru anii 2020-2023, ce prevede necesitate instruirii a 100% din cadrele manageriale 
universitare;

3. Autorizarea programului „Leadership şi management”:

 ■ Semnarea acordurilor de constituire a „Consorțiului universitar MHELM”;.

4. PL2.2 Pilotarea și dezvoltarea noului program „Leadership și management”:

 ■ Sesiuni de instruire – noiembrie 2020, decembrie 2020;

5. PL 4 Diseminare şi exploatare:

 ■ Pagina proiectului – www.mhelm.utm.md ,
 ■ Newsletter – 2;

6. PL5 Management:

 ■ Coordonarea activităților,
 ■ Monitorizarea proiectului – 9.12.2020

Proiect Erasmus+ Capacity Building: 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP

STABILIREA INSTRUMENTELOR ȘI A OBIECTIVELOR DE REVIZUIRE PENTRU EDUCAȚIA MEDICALĂ - SPRING

Termen de executare:  15.11.2019 – 15.11.2022

Coordonator național:   Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Parteneri:  Universitatea de Medicină din Batumi, Georgia; Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea 
de Stat din Tbilisi, Georgia; Academia Medicală Petre Shotadze Tbilisi (TMA), Georgia; Universitatea Națională Georgiană (SEU), 
Georgia, Universitatea Internațională de Stat de Ecologie „A.D. Saharov”, (ISEI BSU), Belarus; Universitatea Medicală de Stat din 
Grodno (GrSMU), Belarus; Universitatea Națională de Medicină Asfendiyarov Kazakh (NMU), Kazahstan; Universitatea de Medicină 
din Karaganda (KSMU), Kazahstan; Universitatea Medicală de Stat Avicenna Tajik (ATSMU), Tadjikistan, Universitatea Medicală de 
Stat din Khatlon (KhSMU), Tadjikistan, Universitatea de Medicină – Sofia (MU-Sofia), Bulgaria; Universitatea Lituaniană pentru 
Ştiinţe ale Sănătăţii din Kaunas (LUHS), Lituania.

Obiective:

 ] Creșterea gradului de conștientizare cu privire la procesul de revizuire, de la egal la egal, ca instrument eficient pentru 
fundamentarea îmbunătățirilor continue în domeniile academic și administrativ ale școlilor medicale din țările partenere 
vizate;

 ] Înființarea unui consiliu multinațional al Comisiei de evaluare (MPRB);

 ] Stabilirea și consolidarea consistenței pentru un proces continuu de revizuire a programelor  politicilor administrative, 
proceduri și acțiuni în țările partenere vizate;

 ] Consolidarea capacității membrilor facultății  și a personalului administrativ în efectuarea unor sarcini eficiente de 
autoevaluare și recenzii, de la egal la egal;

 ] Înființarea revistei științifico-practice anuale „Peer Review in Medical/Health Education” (recenzii de la egal la egal în 
educația medicală/de sănătate pentru  Europa de Est și Asia Centrală (PRIMED-EECA);

 ] Îmbunătățirea internaționalizării ISI (International Scientific Indexing) în țările partenere;

 ] Difuzarea informațiilor despre realizările proiectelor și a altor produse finale (revizuire efectivă) rapoarte, PRIMED  EECA, 
rapoarte de caz, recomandări etc. către instituțiile naționale de sănătate/educație. 

Realizări în cadrul proiectului în anul 2020:

1. Lansarea proiectului, online, 29 septembrie 2020 (PL1);

2. Seminarul online „Setting peer review instruments and goals for medical (health) education – SPRING” – au participat 12 
persoane, 29-30 septembrie 2020 (PL2);

3. Workshop online „Evaluarea inter-pares și acreditare internațională” – au participat  6 persoane, 14-15 decembrie 2020 
(PL2);

4. Prezentarea rapoartelor tehnice trimestriale (PL3);

5. Pagina proiectului: http://mib.utm.md/content.php?cat=cercetare&id=27&lang=ro, https://proiecte.utm.md/spring/ (PL4);

6. Constituirea echipei de lucru a UTM (PL5);

7. Participarea la ședințele de monitorizare din cadrul proiectului ERASMUS, realizat de Biroul Național Erasmus+ din 
Moldova (PL5).
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Proiect Erasmus+ Module academice Jean Monnet: 610848-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-
MODULE

DEZVOLTAREA INDUSTRIALĂ SUSTENABILĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE – EU4SID

Termen de executare:  01.09.2019 – 31.08.2022

Coordonator național:   conf. univ., dr. Cornelia Crucerescu, FIEB, UTM

Obiective:

 ] Implementarea cursului de master „Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării 
europene”;

 ] Organizarea Școlii de vară;

 ] Elaborarea tezelor de master în tematica proiectului;

 ] Organizarea concursului tezelor de master în tematica proiectului;

 ] Organizarea meselor rotunde;

 ] Organizarea conferinței naționale cu participare internațională. 

Realizări în cadrul proiectului în anul 2020:

1. Cursul obligatoriu de master MgStrDID-2 (40 de  ore) pentru programele de studii de master, FIEB - februarie-martie 2020 şi 
octombrie-noiembrie 2020;

2. Webinar „Realizări și perspective ale dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene", online, platforma 
Cisco Webex Meeting, participanți: cca 60 persoane din cadrul UTM şi din exterior, 14 mai 2020; 

3. Școala de vară EU4SID (40 ore), online, platforma Microsoft Teams, participanți: 17 studenți de la 7 facultăți ale UTM, 29 
iunie – 03 iulie 2020; 

4. Diseminarea prin intermediul paginii instituționale și prin intermediul paginii dedicate proiectului –  https://proiecte.utm.
md/jean-monnet-2/ ;

5. Gestionarea proiectului: ședințe periodice ale echipei de proiect.

REȚELE CEEPUS, ACTIVE LA UTM ÎN 2020

CEEPUS 
Network CEEPUS Network Title CEEPUS Network Coordinator Local Network partner

CIII-
BG-1103-05-2021

Modelling, Simulation and Computer-aided Design 
in Engineering and Management

Technical University of Sofia, Faculty 
of Telecommunications, 

Assoc. Prof. Galia MARINOV, PhD

Faculty of Energetics and Electrical 
Engineering, 

Assoc. Prof. Ilie NUCA, PhD

CIII-
PL-0033-16-2021

Development of mechanical engineering (design, 
technology and production management) as an 

essential base for progress in the area of small and 
medium companies’ logistics - research, preparation 

and implementation of joint programs of study

Poznan University of Technology, 
Institute of Mechanical Technology, 

Prof. Stanislaw LEGUTKO, PhD

Faculty of Mechanical Engineering 
and Transport,

Prof. Valeriu DULGHERU, PhD

CIII-
PL-0701-09-2021 Engineering as Communication Language in Europe

Koszalin University of Technology, 
Faculty of Mechanical Engineering, 

Prof. Krzysztof ROKOSZ, PhD

Faculty of Mechanical Engineering 
and Transport,

Assoc. Prof. Sergiu MAZURU, PhD

CIII-
PL-0901-07-2021 Teaching and research in advanced manufacturing

Czestochowa University of 
Technology,

Institute of Mechanical Technologies,
Assoc. Prof. Rafal GOLEBSKI, PhD

Faculty of Mechanical Engineering 
and Transport,

Assoc. Prof. Nicolae TRIFAN, PhD

CIII-
RO-0058-13-2021

Design, implementation and use of joint programs 
regarding quality in manufacturing engineering

Technical University of Cluj-Napoca, 
Faculty of Machine Building,

Prof. Sorin-Dumitru GROZAV, PhD

Faculty of Mechanical Engineering 
and Transport,

Prof. Valeriu DULGHERU, PhD

CIII-
RO-0202-14-2021

Implementation and utilization of e-learning systems 
in study area of production engineering in Central 

European Region

Technical University of Cluj-Napoca, 
Department of Engineering and 

Technologic Management,
Prof. Nicolae UNGUREANU, PhD

Faculty of Mechanical Engineering 
and Transport,

Prof. Valeriu DULGHERU, PhD

CIII-
SK-0405-12-2021 Renewable energy sources

Slovak University of Agriculture 
in Nitra, Faculty of Agricultural 

Engineering,
Prof. Zuzana PALKOVA, PhD

Faculty of Mechanical Engineering 
and Transport,

Assoc. Prof. Sergiu MAZURU, PhD

CIII-
BG-0703-09-2021

Modern Trends in Education and Research on 
Mechanical Systems – Bridging Reliability, Quality 

and Tribology

University of Chemical Technology 
and Metallurgy

Department of Applied Mechanics
Assoc. Prof., Julian Georgieva, PhD

Faculty of Mechanical Engineering 
and Transport,

Assoc. Prof. Malcoci Iulian, PhD

CIII-
RO-1111-05-2021 Food Safety for Healthy Living

Transilvania University of Brasov, 
Faculty of Medicine,

Prof. Mihaela BADEA, PhD

Faculty of Food Technology,
Assoc. Prof. Cristina POPOVICI, PhD

CIII-
HR-1404-02-2021 Adriatic-Pannonian-Black Sea Food Connect

Josip Juraj Strossmayer University of 
Osijek, Faculty of Food Technology,
Assoc. Prof. Jasmina LUKINAC, PhD

Faculty of Food Technology,
Assoc. Prof. Cristina POPOVICI, PhD

CIII-
SK-0030-16-2021

From preparation to development, implementation 
and utilization of joint programs in study area of 
production engineering – Contribution to higher 

flexibility, ability and mobility of students in the 
Central and East European region

University of Žilina in Žilina, 
Department of of Machining and 

Automation,
Prof. Ivan KURIC, PhD

Faculty of Computers, Informatics 
and Microelectronics,

Assoc. Prof. Victor BEȘLIU, PhD

CIII-
RO-0013-16-2021

Teaching and Research of Environment-oriented 
Technologies in Manufacturing

Technical University of Cluj-Napoca, 
Faculty of Machine Building,

Prof. Marian BORZAN, PhD

Faculty of Computers, Informatics 
and Microelectronics,

Assoc. Prof. Ion POCAZNOI, PhD
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MOBILITĂȚI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI 
ADMINISTRATIV ÎN DIVERSE PROGRAME DE MOBILITATE 
ACADEMICĂ, ANUL 2020

OUTGOING

INCOMING

Nume, prenume Funcția, titlul 
științifico-didactic

Facultate, 
Departament Perioada Instituția gazdă Tipul programului de 

mobilitate

Viorica CAZAC conf. univ., dr. FTP, DDTP 09.03.2020 -13.03.2020 Universitatea Politehnică 
București, România Erasmus+ KA1

Lucia ADĂSCALIȚA lect. univ. FTP, DDTP 09.03.2020 -13.03.2020 Universitatea Politehnică 
București, România Erasmus+ KA1

Dumitru BRAGA lect. univ. FEIE,DE 14.10.2019 - 14.02.2020 Universitatea Politehnică din 
Torino, Italia

Alte programe de 
mobilitate

Rodica STURZA dr. hab., prof. FTA, DOC 01.03.2020 – 07.03.2020 Belgia, Bruxelles Proiectul comun COST 
(CHARME)

Liliana POPESCU conf. univ., dr. FTA, DTPA 01.11.2020-30.11.2020
Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară 
din Cluj-Napoca, România

Proiect comun de 
cercetare AUF MECR 

Viorel BOSTAN
rector,

prof. univ., 
dr. hab.

Rectorat 10.02.2020 -14.02.2020 Universitatea Glouchester, 
Marea Britanie Erasmus+ KA2 (MHELM)

Dinu ȚURCANU prorector Rectorat 10.02.2020 -14.02.2020 Universitatea Glouchester, 
Marea Britanie Erasmus+ KA2 (MHELM)

Larisa BUGAIAN
prorector, prof. 

univ., 
dr. hab.

Rectorat 10.02.2020 -14.02.2020 Universitatea Glouchester, 
Marea Britanie Erasmus+ KA2 (MHELM)

Daniela POJAR șef Direcție
Direcția 

Managementul 
Resurselor

10.02.2020 -14.02.2020 Universitatea Glouchester, 
Marea Britanie Erasmus+ KA2 (MHELM)

Rafael CILOCI decan,
conf. univ., dr. FIEB 10.02.2020 -14.02.2020 Universitatea Glouchester, 

Marea Britanie Erasmus+ KA2 (MHELM)

Viorel BOSTAN rector,
prof. univ., dr. hab. Rectorat 17.02.2020 -21.02.2020 Universitatea Transilvania, 

Brașov, România Erasmus+ KA2 (MHELM)

Dinu ȚURCANU prorector Rectorat 17.02.2020 -21.02.2020 Universitatea Transilvania, 
Brașov, România Erasmus+ KA2 (MHELM)

Larisa BUGAIAN
prorector, prof. 

univ., 
dr. hab.

Rectorat 17.02.2020 -21.02.2020 Universitatea Transilvania, 
Brașov, România Erasmus+ KA2 (MHELM)

Daniela POJAR șef Direcție
Direcția 

Managementul 
Resurselor

17.02.2020 -21.02.2020 Universitatea Transilvania, 
Brașov, România Erasmus+ KA2 (MHELM)

Rafael CILOCI decan,
conf. univ., dr. FIEB 17.02.2020 -21.02.2020 Universitatea Transilvania, 

Brașov, România Erasmus+ KA2 (MHELM)

Cornelia CRUCERESCU conf. univ., dr. FIEB, DEM 17.02.2020 -21.02.2020 Universitatea Transilvania, 
Brașov, România Erasmus+ KA2 (MHELM)

Livia NISTOR-
LOPATENCO

decan,
conf. univ., dr. FCGC 03.02.2020 - 07.02.2020 Universitatea din Zagreb, 

Croația Erasmus+ KA2 (GeoBiz)

Oleg LUPAN prof. univ., 
dr. hab. FCIM, DISA 08.01.2020 - 01.04.2020 Universitatea din Kiel, 

Germania
Alte programe de 

mobilitate

Oleg LUPAN prof. univ., 
dr. hab. FCIM, DISA 01.05.2020 - 30.07.2020 Institut of Material Sciences, 

Kiel, Germania
Alte programe de 

mobilitate

Nume, prenume Funcția, titlul 
științifico-didactic

Facultate, 
Departament Perioada Instituția gazdă Tipul programului de 

mobilitate
Remy DRANGUET Profesor FCIM, DISA 23-29.02.2020 IUT de Rouen, Franța Proiect AUF

Gregory 
CHAUDEMANCHE Profesor FCIM, DISA 23-29.02.2020 IUT de Rouen, Franța Proiect AUF

Carmen SOCACIU Profesor FTA, DOC 27.11.2020-05.12.2020
15.12.2020-21.12.2020

Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară 

din Cluj-Napoca, România

Proiect comun de 
cercetare AUF-MECR

Adela PÎNTEA Profesor FTA, DOC 27.11.2020-05.12.2020
15.12.2020-21.12.2020

Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară 

din Cluj-Napoca, România

Proiect comun de 
cercetare AUF-MECR

Tipul mobilității
Numărul de mobilități pe țări

România Germania Marea Britanie Belgia Italia Franța

Administrative 
Outgoing 3** 2**

Incoming

Academice
Outgoing 2*/1***/1**** 2**** 1**** 1****

Incoming 2**** 2****

Notă: *KA1, **KA2, ***CEEPUS, ****Alte programe

MOBILITĂȚI ACADEMICE (PERSONAL) EFECTUATE ÎN A. 2020 
(PE FACULTĂȚI)

Facultatea Erasmus+ K1/K2
(în baza acordurilor)

Alte surse EU, AUF, CEEPUS, 
Fullbright

UTM/Administrativ 0/8 0
Electronică și Telecomunicații 0/0 0

Energetică și Inginerie Electrică 0/0 1
Calculatoare, Informatică și Microelectronică 0/0 2

Tehnologia Alimentelor 0/0 2
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 0/0 1

Urbanism și Arhitectură 0/0 0
Construcții, Geodezie și Cadastru 0/0 0
Inginerie Economică și Business 0/3 0

Facultatea Textile și Poligrafie 2/0 0
TOTAL 2/11 6

MOBILITĂȚI ACADEMICE (STUDENȚI) EFECTUATE ÎN A. 2020 
(PE FACULTĂȚI)

Facultatea
PROGRAME

Total
Erasmus+ KA1 CEEPUS AUF

FET 0
FEIE 2 1 3

FCIM 0
FTA 8 1 9

FIMIT 1 4 5
FUA 2 1

FCGC 0
FIEB 2 2
FTP 1 1
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MOBILITĂȚI EFECTUATE DE STUDENȚI ÎN DIVERSE 
PROGRAME DE MOBILITATE ACADEMICĂ, A. 2020

Nr. Nume, prenume Nivel de  
studii 

Facultate, 
Departament Perioada Instituția gazdă Durata 

(în luni)

ERASMUS+ KA1

1 Carolina TVERDOHLEB Licență FEIE 17.02.2020 - 30.06.2020 Bialystok University of Technology, Polonia 5 luni

2 Adrian RĂCHIERU Licență FEIE 02.03.2020 - 02.06.2020 Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, România 3 luni

3 Corina CORONCIUC Licență FTA 02.03.2020 - 26.06.2020 Ecole vétérinaire, agroalimentaire et de 
l'alimentation de Nantes - Oniris,Franța 5 luni

4 Mihaela DODON Licență FTA 24.02.2020 - 25.06.2020
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară 
Cluj-Napoca, România

4 luni

5 Aliona CARASIOVA Licență FTA 10.02.2020 - 17.07.2020 ISAG- European Business School of Porto, 
Portugalia 6 luni

6 Alexandru CIUVAGA Master FTA 10.02.2020 - 26.06.2020 Agrocampus Ouest Rennes, Franța 5 luni

7 Tatiana CUȘMENCO Doctorat FTA 03.02.2020 - 02.05.2020 Slovak Universite of Agriculture in Nitra, Slovacia 3 luni

8 Alexandra SAVCENCO Doctorat FTA 03.02.2020 - 02.05.2020 Slovak Universite of Agriculture in Nitra, Slovacia 3 luni

9 Iuliana SANDU Doctorat FTA 03.02.2020 - 02.05.2020 Slovak Universite of Agriculture in Nitra, Slovacia 3 luni

10 Violina POPOVICI Doctorat FTA 20.10.2020 - 21.02.2021 Universitatea din Leipzig, Germania 4 luni

11 Alexandru RĂILEANU Licență FIMIT 17.02.2020 - 21.06.2020 Univeristatea din Pitești, România 5 luni

12 Ana CARAUȘ Licență FTP 27.02.2020 - 13.06.2020 Universitatea de Arta și Design în Cluj-Napoca, 
România 5 luni

13 Anastasia FUȘTEI Licență FIEB 10.02.2020 - 17.07.2020 ISAG - European Business School, Portugalia 6 luni

14 Danu CUȘNIR Licență FIEB 04.02.2020 - 16.06.2020 University of Almeria, Spania 5 luni

15 Maxim BARCARI Licență FUA 17.02.2020 - 15.07.2020 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” 5 luni

16 David CHIRACOSEAN Licență FUA 17.02.2020 - 27.06.2020 Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iași 4,5 luni

AUF, BURSA ”EUGEN IONESCU”

17 Nadejda TURCULET Doctorat FTA 15.09.2020 - 15.12.2020 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 
România 3 luni

Nr. Nume, prenume Nivel de  
studii 

Facultate, 
Departament Perioada Instituția gazdă Durata 

(în luni)

ERASMUS+ KA1

1 Veronica MISCU Master FTA februarie-iulie 2020 Bussines Academy Aarhus, Danemarca 6 luni

OUTGOING

OUTGOING

CEEPUS - MOBILITĂȚI OUTGOING

Numele, Prenumele 
participantului Ţara de ședere

Statutul (student/ 
masterand / doctorand/

cadru didactic)
Perioada mobilității Universitatea în cadrul căreia s-a desfăşurat 

mobilitatea

Dumitru SĂNDUȚĂ or. Cluj-Napoca, 
România Licență, FIMIT 24.02.2020 – 30.06.2020 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Maxim ODAINIC or. Cluj-Napoca, 
România Licență, FIMIT 24.02.2020 – 30.06.2020 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Pavel DETIȘIN or. Czestochowa, 
Polonia Licență, FIMIT 24.02.2020 – 30.06.2020 Universitatea Tehnologică din Czestochowa

Denis BÎRGĂU or. Czestochowa, 
Polonia Licență, FIMIT 24.02.2020 – 30.06.2020 Universitatea Tehnologică din Czestochowa

Vadim CAZAC or. Brașov, 
România Profesor, FEIE 24.02.2020 – 01.03.2020 Universitatea „Transilvania” Brașov, România

Ana PAVILESCU or. Brașov, 
România Licență, FEIE 24.02.2020 – 01.03.2020 Universitatea „Transilvania” din Brașov, România

ACORDURI INTER-INSTITUȚIONALE ERASMUS+ KA1 
ÎNCHEIATE DE UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI ÎN 
A. 2020

1. Universitatea Politehnica Timișoara, România 

2. Universitatea Transilvania din Brașov, România 

3. Universitatea Slovakă de Agricultură din Nitra, Slovacia

4. ISAG – Școala Europeana de Business, Portugalia

5. Universitatea din Twento, Olanda

6. Universitatea din Strasbourg, Franța

7. Școala Națională Veterinara, Agroalimentară și Alimentație din Nantes (ONIRIS), Franța

8. Universitatea Elenă Mediteraniană, Grecia

9. Universitatea din Piraeus, Grecia

10. Universitatea din Leipzig, Germania
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Serviciul relații publice și 
promovarea imaginii are ca 
misiune principală stabilirea 
şi menţinerea relaţiei 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).

ACTIVITĂȚI DE 
PROMOVARE A IMAGINII

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE ŞI 
PROMOVAREA IMAGINII

Activitățile de promovare a imaginii în cadrul UTM sunt realizate prin intermediul Serviciului Relații Publice și Promovarea 
Imaginii, care are ca misiune principală stabilirea şi menţinerea relaţiei 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).

PROMOVARE PE FACEBOOK
Pe parcursul anului 2020, numărul de fani ai paginii UTM pe Facebook a crescut considerabil, comparativ cu anul 2019, de la 

22.193 la 26.683:

 ■ Dinamica creşterii numărului de fani pe Facebook în anul 2020:
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 ■ Impactul postărilor: Numărul de persoane care au văzut oricare dintre postările UTM cel puţin o dată, în perioada anului 
2020.

 ■ Reacţii, aprecieri şi alte modalități în care utilizatorii reacţionează la postările UTM, în anul 2020

 ■ Numărul de persoane care au văzut oricare dintre postările UTM cel puţin o dată, în funcţie de vârstă şi gen. Datele 
demografice agregate au la bază o serie de factori, inclusiv informaţiile despre vârstă şi gen oferite de utilizatori în 
profilurile lor de Facebook

Cele 20 de evenimente promovate pe pagina Facebook a UTM au atras peste 149,2 mii de vizualizări, la care au răspuns 4,2 mii 
de persoane.

EXEMPLE DE POSTĂRI CU IMPACT SPORIT, PE FACEBOOK, ÎN 2020
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NOUTĂȚI PUBLICATE PE SITE-UL WEB “UTM.MD” ÎN 2020

NOUTĂȚI PUBLICATE PE PORTALUL DE ȘTIRI WEB “DIEZ.MD”

 ■ Noutăți publicate pe site-ul UTM.

Perioada Noutăţi

Ianuarie 42

Februarie 54

Martie 46

Aprilie 42

Mai 44

Iunie 50

Perioada Noutăţi

Iulie 47

August 26

Septembrie 30

Octombrie 45

Noiembrie 48

Decembrie 28
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VIZIBILITATE ȘI PREZENȚĂ A UTM PE INSTAGRAM

 ■ Articole publicate pe ste-ul diez.md.

Pe parcursul anului 2020, pe unul dintre cele mai populare portaluri de știri din Moldova, www.diez.md , au fost publicate peste 
320 de articole despre activitatea tumultuoasă a UTM, care ulterior au fost preluate de mai multe portaluri media din țară:

Pe parcursul anului 2020, numărul de urmăritori ai paginii UTM pe Instagram a crescut de la 2 mii (anul 2019) la peste 3 mii de 
urmăritori. Cele 858 de postări, au acumulat circa 450 de vizite săptămânal.

Perioada Articole publicate pe diez.md 
despre activitatea UTM

Ianuarie 36

Februarie 37

Martie 32

Aprilie 17

Mai 29

Iunie 31

Perioada Articole publicate pe diez.md 
despre activitatea UTM

Iulie 39

August 20

Septembrie 18

Octombrie 21

Noiembrie 20

Decembrie 32

VIZIBILITATE PE LINKEDIN
Interacțiunea din mediul online este în ascensiune. 

Angajatorii utilizează tot mai mult platforma profesională 
LinkedIn pentru a-și cunoaște eventualii viitori angajați și 
pentru a intra în contact direct cu ei. De asemenea, cei interesați 
să-și găsească un job într-un anumit domeniu au posibilitatea 
de a-și prezenta atuurile și a-și exprima interesul folosind acest 
instrument media.

Angajatorii fac din ce în ce mai mult research în mediul 
online atunci când recrutează, fapt ce înseamnă că profilul de 
Facebook sau LinkedIn al unui posibil candidat este din ce în ce 
mai verificat de angajator. Un studiu făcut de cariereonline.ro 
arată că 74% din companii au în vedere rețelele de socializare 
atunci când e vorba de recrutări și vânzări, iar 40% dintre 
angajatori verifică profilul online al posibililor angajați înainte 
de a-i accepta în echipă.

Dacă profilul de pe Facebook, Instagram sau Twitter este 
verificat pentru ca angajatorul să-și facă o părere generală și 
o primă impresie despre candidat, profilul de LinkedIn este 
mult mai important, pentru că oferă, sau ar trebui să ofere, 
informații despre competențele profesionale ale  candidatului.

În perioada 2020, UTM a devenit foarte populară pe platforma 
LinkedIn, actualmente având peste 9400 de urmăritori. 
Acest lucru a permis să stabilim legături și parteneriate cu 
mulți absolvenți ai UTM și diverse companii care au stabilit 
parteneriate cu universitatea în diverse domenii inginerești:
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Misiunea principală a Centrului 
Universitar de Informare 
și Ghidare în Carieră este 
promovarea imaginii şi a 
valorilor Universității, atât 
în mediul preuniversitar - 
prin orientarea profesională 
a liceenilor şi elevilor din 
colegii / centre de excelență, 
cât și în mediul de afaceri – 
prin stabilirea relațiilor de 
parteneriat cu întreprinderile 
interesate; acordarea serviciilor 
de consiliere / ghidare în carieră 
a studenților / masteranzilor 
privind angajarea în câmpul 
muncii după absolvire, precum 
și urmărirea traseului de 
creștere în carieră pe parcursul 
activităților profesionale a 
acestora.

ACTIVITATEA EXTRA-
CURRICULARĂ

ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI 
ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Activitățile de ghidare și consiliere în carieră desfășurate în cadrul Universității Tehnice a Moldovei constituie o prerogativă 
a CEGHID – Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră, al cărui obiectiv primordial rezidă în promovarea imaginii și 
a valorii Universității. Acest obiectiv este realizat atât prin desfășurarea unor activități de orientare profesională a liceenilor și 
elevilor din colegii/centre de excelență – la nivel preuniversitar, cât și prin menținerea parteneriatelor cu întreprinderile interesate; 
prestarea serviciilor de consiliere/ghidare în carieră a studenților/masteranzilor privind angajarea cu succes, după absolvire, în 
câmpul muncii, precum și urmărirea traseului de creștere în carieră pe parcursul activității profesionale a acestora – în mediul de 
afaceri.

Anual Centrul CEGHID își propune realizarea unei game largi de activități. Însă, din cauza situației epidemiologice, unele activități 
tradiționale propuse pentru anul 2020 nu au putut fi realizate. Între acestea: „Student pentru o zi”; Concursul „Tânărul creator”; 
Olimpiada Tehnică Republicană – 2020; Expoziția lucrărilor studențești „Creația deschide Universul”; organizarea master-class-
urilor de către studenții UTM în licee și colegii/centre de excelență; participarea la expoziții educaționale republicane; organizarea 
cursurilor pregătitoare contra plată la Desenul artistic pentru susținerea probei de aptitudini.

Printre activitățile organizate și desfășurate în anul 2020 se evidențiază următoarele: 

 ■ Au fost elaborate şi multiplicate o serie de materiale publicitare privind atractivitatea studiilor la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, inclusiv pentru distribuirea informației în mass-media, la audiovizual, pe rețele de socializare etc.;
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 ■ Au fost organizate ședințe cu cadrele didactice și seminare cu studenții, care urmau să prezinte informații despre programele 
de studii din cadrul UTM;

 ■ Au fost constituite echipe din cadre didactice și studenți pentru desfășurarea în teritoriu a activităților de orientare 
profesională;

 ■ Au fost organizate vizite la UTM a elevilor din licee și colegii/centre de excelență cu scopul familiarizării acestora cu programele 
de studii ale Universității Tehnice a Moldovei, condițiile de studii, diverse aspecte ale activităților tineretului studios, săli de 
studii etc.;

 ■ De comun acord cu Direcția Învățământ din UTA Găgăuzia, au fost organizate  mini-expoziții  mobile „Ziua Ușilor Deschise la 
UTM” în or. Comrat şi or. Ceadâr-Lunga, la care au participat    elevi din 15 licee din regiune;

 ■ Au fost distribuite în licee cu clase absolvente și colegii/centre de excelență din republică pliante  „Material informativ pentru 
viitorii studenți ai UTM - 2020”;

 ■ Au demarat cu succes cursurile gratuite pentru pregătirea de examenele de BAC la matematică, informatică şi fizică. La 
cursuri au participat peste 800 de elevi (pentru comparație: în 2019 – circa 350,  în 2018 – 160);
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 ■ Au fost organizate cursuri pregătitoare gratuite la Desenul artistic pentru susținerea probei de aptitudini;

 ■ Odată cu sistarea lecţiilor tradiţionale, cursurile de pregătire pentru BAC au continuat în format online, având un impact de 
circa 1015367;

 ■ A fost iniţiat concursul „Mașini Rube Goldberg” (formate echipe, coordonat Regulamentul concursului, distribuite sarcini); 

 ■ Pentru prima dată,  în format online, a fost organizată și conferinţa cu participarea reprezentanților Direcţiei de învăţământ 
UTA Găgăuzia, licee din regiune şi UTM (au participat elevi din 21 de licee);

 ■ A fost încheiat Acordul de colaborare între UTM şi Primăria oraşului Căuşeni. Pe tot parcursul perioadei de Admitere 2020 pe 
pagina web a primăriei a fost plasat bannerul informativ privind Admiterea la UTM;

Disciplina Limba de instruire Perioada Impact

Matematica română 14.03.2020 – 21.05.2020 362464

Matematica rusă 16.03.2020 – 18.05.2020 138536

Informatica română 14.03.2020 – 22.05.2020 162200

Fizica română 17.03.2020 – 19.05.2020 153115

Chimia română 18.03.2020 – 20.05.2020 199052

Facultatea Data desfăşurării Nr. participanţi

FCIM 23.06.2020 143

FEIE 24.06.2020 29

FCGC 25.06.2020 23

FTA 26.06.2020 38

FIMIT 29.06.2020 36

FUA 30.06.2020 63

FET 01.07.2020 28

FTP 02.07.2020 29

FIEB 03-07-2020 38

În premieră, „Zilele Ușilor Deschise” organizate la fiecare 
facultate din cadrul UTM s-au desfășurat în format online. 

Au participat 427 de persoane:
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 ■ Echipa CEGHID a participat cu o mini-expoziţie a lucrărilor studenţeşti la Forumul Internaţional de Investiţii  „Invest Gagauzia 
- 2020”;

 ■ Pe parcursul anului 2020 au fost oferite consultări atât 
candidaților în studenți, cât și părinților acestora privind 
procedura de înmatriculare la UTM (prin telefon, contact 
direct, Internet sau mijloace mass-media);

 ■ A fost organizată plasarea spoturilor publicitare pentru 
promovarea programelor de studii din cadrul UTM în 
mass-media și pe diverse rețele de socializare (circa 40 de 
spoturi – în 2020, comparativ cu 15 – în 2019);

 ■ În colaborare cu Direcţia TIC și Comisia de Admitere, a fost 
elaborată aplicaţia pentru depunerea actelor în format 
online pentru Admiterea 2020;

 ■ Personalul Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră a fost implicat în activitățile Comisiei de Admitere pe 
parcursul Admiterii 2020;

 ■ Prin intermediul CEGHID au fost încheiate acorduri tripartite dintre Universitatea Tehnică a Moldovei, UTA Găgăuzia şi tinerii 
originari din UTA Găgăuzia

 ■ Personalul Centrului Universitar de Informare și Ghidare 
în Carieră a fost implicat în activitățile de organizare a 
evenimentului „Noaptea Cercetătorilor Europeni” în scopul 
promovării specialităţilor inginereşti în rândul tinerilor.  
Au fost plasate anunțuri în incintele liceelor și  pe diverse 
rețele de socializare. 

La fel, a fost organizată Expoziția lucrărilor studențești în  
giganticul cort din Parcul-muzeu al tehnicii în aer liber al 
UTM, instalat cu prilejul remarcabilului eveniment științific 
„Noaptea Cercetătorilor Europeni”;

 ■ Au fost stabilite și dezvoltate relații cu un șir de 
întreprinderi;

 ■ Au fost proiectate, elaborate şi repartizate cadouri de 
Revelion pentru partenerii UTM
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 ■ În scopul unei mai bune orientări a publicului în Campusul 
universitar și în scopul informării vizitatorilor despre 
monumentele istorice expuse în Parcul UTM, a fost 
proiectată și instalată harta Campusului Râșcani în 
Parcul-muzeu al tehnicii în aer liber al UTM);

 ■ În campusul academic Râșcani au fost proiectate și instalate 
(în preajma blocului nr. 3) 17 bannere promoționale cu 
mesaje de îndemn la studii la UTM;

 ■ La inițiativa CEGHID, la FabLab au fost produse viziere 
pentru sistemul medical (inițiativă lansată de grupul 
de activiști din România Viziere.ro și implementată în 
Republica Moldova prin intermediul platformei online 
Viziere.md, în parteneriat cu COR – Creative Industries 
Association in Moldova și Artcor);

 ■ CEGHID s-a implicat activ și în atragerea sponsorilor pentru 
premierea învingătorilor Winter ARCHDESIGN Festival – 
festivalul domeniilor creative din cadrul UTM, ajuns la a II-a 
ediție, care a întrunit peste 100 de participanți, creând o 
veritabilă platformă de colaborare și schimb de experiență 
pentru studenții şi profesorii de la specialitățile Arhitectură 
și Design;

 ■ De asemenea, Centrul CEGHID, de comun acord cu 
facultățile/departamentele UTM,  a acordat o atenție 
deosebită monitorizării angajării absolvenților.

 ■ Situația plasării absolvenților anului 2019 în câmpul muncii la un an după absolvire (la 01.07.2020), ciclul – I, învățământ 
cu frecvență.

Specialitatea Cod Absolvenţi 
2019

Angajaţi 
în câmpul muncii

Angajaţi
 în câmpul muncii, %

Design interior 0212.2 35 27 77 

Contabilitate 0411.1 5 5 100

Business și administrare 0413.1 12 12 100

Marketing și logistică 0414.1 12 9 75

Drept 0421.1 11 3 27.27

Calculatoare și rețele 0612.1 28 26 92.85

Managementul  informației 0612.2 26 24 92.31

Tehnologia informației 0613.1 146 131 89.73

Securitate informațională 0613.2 16 16 100

Informatică aplicată 0613.5 26 23 88.46

Inginerie și management în telecomunicații 0710.1 24 23 95.83

Ingineria și managementul calității 0710.2 9 7 77 

Electroenergetica 0713.1 42 38 90 

Termoenergetica 0713.2 14 13 93 

Inginerie și management în energetică 0710.1 6 6 100 

Ingineria sistemelor electromecanice 0713.3 24 24 100 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații 0714.1 45 43 95.56

Rețele de Software de Telecomunicații 0714.2 28 27 96.43

Electronică aplicată 0714.4 31 30 96.77

Microelectronica și nanotehnologii 0714.5 16 14 87.5

Automatică și informatică 0714.6 12 10 83.3

Inginerie  biomedicală 0714.9 20 18 90

Tehnologia construcțiilor de mașini 0715.1 15 15 100

Mașini și sisteme de producție 0715.2 6 6 100

Inginerie și management în construcția de mașini 0710.1 12 11 91.7

Inginerie mecanică 0715.3 10 10 100

Mașini și instalații frigorifice, sisteme de climatizare 0715.4 6 6 100

Design Industrial 0715.7 11 11 100

Ingineria ș transportului auto 0716.1 31 27 87.09

Inginerie și management în transporturi 0710.1 17 15 88.2

Tehnologia și managementul alimentației publice 0721.1 67 47 70

Tehnologia produselor alimentare 0721.2 52 34 65

Tehnologia produselor alimentare (Filiera Francofonă) 0721.2 11 9 82

Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare 0721.3 15 15 100

Inginerie și management în industria alimentară 0710.1 17 16 94

Design și tehnologii poligrafice 0722.3 19 10 52.63

Tehnologia și designul confecțiilor textile 0723.1 30 19 63.33

Design vestimentar industrial 0723.3 14 12 85.71

Inginerie și management în textile 0710.1 9 5 55.55

Arhitectura 0731.1 72 46 63.80 

Inginerie geodezică și cadastru 0731.2 14 9 64.28

Planificarea urbană și regională 0731.4 14 12 85.71 

Evaluarea și dezvoltarea imobilului 0731.5 31 28 90.3

Inginerie și management în construcții 0710.1 17 16 94.1

Construcții industria și civilă 0732.1 49 26 53.06

Căi ferate, drumuri, poduri 0732.2 21 15 71.42 

Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri 0732.4 21 10 47.62

Ingineria antiincendii și protecția civilă 0732.5 18 8 44.4

Servicii de transport și expediție 1041.1 7 7 100

Total 1194 974 81.57
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81.57% (974) din numărul total de absolvenţi s-au angajat în câmpul muncii, iar 74.12% dintre ei – conform specialităţii.

 Un studiu în acest sens arată că 4,8 % din absolvenţi se află în căutarea unui loc de muncă, iar 13.63 % nu au fost de găsit, pe 
motiv că sunt plecaţi din ţară.

 ■ Situația plasării absolvenților anului 2019 în câmpul muncii la un an după absolvire (la 01.07.2020) 
Ciclul – I, învățământ cu frecvență

Facultatea Absolvenți, 
total

Angajați 
în câmpul muncii

Rata angajării,
 %

Electronică și Telecomunicații 128 123 96.09

Energetică și Inginerie Electrică 95 88 93 

Calculatoare, Informatică și Microelectronică 290 262 90.34

Tehnologia  Alimentelor 162 121 75

Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 115 108 93.9

Urbanism și Arhitectură 163 110 67.48

Construcții, Geodezie și Cadastru 140 90 64.28

Inginerie Economică și Business 29 26 89.65

Textile și Poligrafie 72 46 63.88

Media - UTM 1194 974 81.57

EXEMPLE DE MATERIALE GRAFICE ELABORATE
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 
ALE STUDENȚILOR

Activitățile extracurriculare reprezintă o parte considerabilă din viața studenților. Cu toate că anul 2020  a schimbat considerabil 
planul de activitate tradițional al tuturor organizațiilor, fiecare organizație s-a reajustat la noile provocări, digitalizându-și 
activitățile.

În scopul îmbunătățirii și asigurării unei vieți cotidiene calitative a studenților, în cadrul UTM activează Direcția Socială și Activități 
Studențești (DSAS), dar și 6 organizații studențești cu diferite arii de activitate. În Anexa 13.1 sunt prezentate activitățile realizate 
de DSAS pentru anul 2020, iar în Anexele 13.2 este prezentat raportul de activitate a structurilor de autoguvernare studențească. 
O altă activitate prioritară ține de organizarea procesului de cazare a studenților cu participarea activului Comitetului Sindical 
Studențesc și DSAS Anexa 13.3. În Anexele 13.5-13.7  sunt prezentate activitățile organizațiilor studențești din cadrul UTM. 

În cadrul UTM activează următoarele organizații studențești: 

 ■ Autoguvernarea studențească:
 ] Senatul Studențesc;
 ] Comitetul Sindical Studențesc;
 ] Consiliile locatarilor căminelor studențești;

 ■ Activitate studențească:
 ] Grupul local BEST-Chișinău;
 ] FAF ONG;
 ] Clubul Ingineresc Microlab.

DIRECȚIA SOCIALĂ ȘI ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI (DSAS)
În anul 2020, conform planului operațional, DSAS a realizat următoarele obiective:

SERVICIUL ACTIVITĂŢI STUDENŢEȘTI:

MONITORIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE VOLUNTARIAT. 

În prezent comunitatea Voluntarilor UTM se constituie din 30 studenți voluntari, dintre care 20 de studenți cu carnet de voluntar, 
restul beneficiari ai certificatelor de voluntariat la cerere. Printre activitățile de înrolare a voluntarilor în anul 2020 se enumeră:

 ] Comisia de admitere – 1 voluntar;
 ] Realizarea materialelor video pentru promovarea 

studiilor la UTM, 
 ] în cadrul campaniei de Admitere – 4 voluntari 

 ] Campania de caritate – UTM Dăruiește – 5 voluntari;
 ] Coffee talk online – 1 voluntar;
 ] Întâlnirea online cu Rectorul UTM – 3 voluntari;

INFORMARE PRIVIND REGIMUL DE PANDEMIE COVID-19
În acest sens s-a menținut comunicarea online cu studenții privind noile actualizări. Odată cu instituirea regimului mixt de studii 

au fost amplasat materiale informative fizice în fiecare cămin și bloc, precum și un material video de informare a noilor reguli de 
revenire la studii.

ASIGURAREA COLABORĂRII CU ORGANIZAȚIILE STUDENȚEȘTI DIN CADRUL UTM

În anul 2020, organizațiile studențești au reușit să realizeze prin colaborare un Coffee talk pentru studenții anului întâi. Acest 
eveniment online a întrunit aproximativ 150 de studenți UTM.  De asemenea, organizațiile studențești s-au implicat activ în 
procesul de planificare a activităților.
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ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII SĂLII DE SPORT A UTM

În anul 2020, pe motivul pandemiei COVID-19 Sala de Sport a activat parțial doar în perioada ianuarie-martie 2020. Accesul 
studenților a fost limitat pentru respectarea regimului de carantină. 

Totodată, s-a reușit actualizarea platformei de programare la sala de sport.

 ] Gestionarea sistemului de programări online la sala de sport.

 ] Informarea studenților/colaboratorilor cu privire la posibilitățile de a frecventa sala de sport.

EVENIMENTE REALIZATE

În contextul pandemiei COVID-19 majoritatea activităților au fost anulate, acestea vizând în special activități de socializare, care 
nu mai puteau avea loc.

ASIGURAREA VIZIBILITĂȚII COMUNITĂȚII STUDENȚEȘTI UTM

În anul 2020 studenții au rămas vizibili atât pe Instagram, cât și pe Facebook, pagina Studenților UTM. Totodată, s-a reușit 
dublarea numărului de urmăritori pe platformele: Instagram – 1306;  Facebook – 1239.

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERMANENTĂ A SERVICIILOR PRESTATE STUDENȚILOR

 ] Gestionarea sistemului de tichete online a permis studenților să raporteze defecțiunile de orice tip în regim de 24/7.

În anul 2020, Senatul Studențesc al UTM, de comun acord cu 
Consiliul Sindical Studențesc al UTM, a realizat o amplă serie 
de activități:

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ:
 ] participarea în organizarea activității online „Student 

pentru o zi” – liceenii au avut posibilitatea să cunoască 
viața studențească, fiind ghidați de activul studențesc;

SOCIAL:
 ] asigurarea desfășurării în contextul COVID-19 a 

procesului de cazare a studenților în căminele 
studențești;

 ] gestionarea sistemului informațional de evidență 
a studenților universității în plan social: cazarea în 
cămine, starea familială, activitățile extracurriculare și 
penalizările obținute de studenți în cămine;

 ] verificarea periodică a căminelor studențești pentru 
identificarea persoanelor cazate, stării sanitare și 
condițiilor de trai;

 ] susținerea studenților din familii social-vulnerabile prin 
acordarea ajutoarelor materiale; 

 ] asigurarea studenților anului întâi cu EduCard – 
reduceri la diferiți agenți economici.
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CULTURĂ:
Conform noilor cerințe, o serie de activități au fost anulate. Cu 

toate acestea, s-a reușit:

 ] Felicitarea studenților cu ocazia zilei de 1 Martie 2020;

 ] Felicitarea studenților cu ocazia Dragobetelor 2020;

 ] În luna decembrie 2020, Comitetul Sindical Studențesc a 
reușit realizarea unei felicitări video cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă pentru comunitatea academică a UTM.

ORGANIZARE ȘI RESURSE UMANE:
 ] organizarea ședințelor online săptămânale ale structurilor studențești

PR ȘI RELAȚII EXTERNE:
 ] promovarea activităților universitare prin intermediul 

rețelelor de socializare;

 ] acordarea suportului informațional pe parcursul 

activității Comisiei de Admitere;

 ] reflectarea tuturor activitățilordesfășurate de 
organizațiile studențești.

 ] lansarea paginilor de Instagram a birourilor sindicale:

ACTIVITATEA CONSILIILOR LOCATARILOR CĂMINELOR STUDENŢEȘTI
Au realizat următoarele activități:

 ] informarea continuă a locatarilor;

 ] organizarea locatarilor în regim de pandemie;

 ] ajutor pentru studenții locatari aflați în autoizolare;

 ] participarea în procesul de cazare în căminele 

studențești; 

 ] monitorizarea permanentă a stării sanitare și disciplinei 
în căminele studențești;

 ] monitorizarea lichidării neajunsurilor în instalațiile 
sanitare și electrice de către angajații Direcției Tehnice;

 ] organizarea activităților de salubrizare a terenurilor 
aferente căminelor.

ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI BEST CHIȘINĂU
BEST Chișinău face parte din rețeaua grupurilor locale BEST (Board of European Students of Technology), prezente în 93 de 

universități din 34 de țări de pe continentul european. Prioritatea organizației este de a oferi servicii de calitate pentru studenții din 
toată Europa, reușind astfel să apropie toate părțile interesate din triunghiul „student - companie - universitate”.

La nivel european, BEST este condus de un Consiliu Director (numit și Board) format din: președinte, trezorier, secretar, 
vicepreședinte suport lcal, vicepreședinte servicii, vicepreședinte proiecte și vicepreședinte resurse umane. 

Numărul total al membrilor activi la nivel european este de peste 3300 voluntari. La nivel local avem 30 de membri activi în 
organizație. Facultățile de la care provin membrii BEST Chișinău sunt (în ordinea descrescătoare după numărul de membri de la 
facultate): FCIM, FUA, FCGC, FIMIT.

Componența Board-ului local (mandat 1 an: Noiembrie 2019 – Noiembrie 2020):

 ] președinte — POCIUMBANU GABRIELA, FCIM, anul II;

 ] vicepreședinte resurse umane — SANDA MATCOVSCHI , FCIM, anul III;

 ] vicepreședinte relații publice — OLGA CUȚULAB, FUA, anul IV;

 ] vicepreședinte relații corporative — ȘTEFANIUC NICOLAE, FCIM, anul II.

Sursele de finanțare reprezintă investiții ale companiilor din sectorul privat, locale și internaționale, pentru organizarea 
evenimentelor marca BEST Chișinău. Printre finanțatorii implicați în activitățile organizației se regăsesc: Asociația Companiilor din 
domeniul TIC prin proiectul Tekwill, compania QSystems Moldova. Pe plan de suport logistic s-au remarcat: AGEPI; Artcor – Centrul 
de Dezvoltare a Industriilor Creative; Platforma ultramodernă de fabricaţie digitală, design industrial și inginerie - FabLab Chișinău; 
Atelier99; Clubul Ingineresc MicroLab; Direcția Generală Educație, Tineret și Sport; alte persoane juridice și fizice. Nr. de membri în 
organizație, la finele lunii Decembrie 2020: ~ 30 membri

EVENIMENTE ORGANIZATE ÎN 2020:

EBEC CHISINAU 2020 - Competiția EBEC (European BEST Engineering Competition), etapa locală, s-a desfășurat în perioada 
27-28 februarie 2020 și a împreunat 46 de studenți UTM, predominant de la facultățile CIM, UA, CGC și TA. Rezultatul acestei 
competiții au constituit proiecte teoretice obiectivul cărora a fost reabilitarea clădirii „Romanița” din sec.Botanica a or. Chișinău 
și prototipuri de dispozitive ce ar permite măsurarea a 30 secunde. De asemenea, participanții au avut parte de o sesiune 
informativă cu tematica – proprietate intelectuală și un workshop interactiv – design thinking. Evenimentul a avut loc în incinta 
Centrului de Dezvoltare a Industriilor Creative – Artcor.

RECRUTĂRI PRIMĂVARA 2020 - Din motivul pandemiei și instalarea carantinei, procesul de recrutare a fost stopat.

UTM RUBE GOLDBERG, EDIȚIA X-A

RECRUTĂRI TOAMNA 2020 - Activitatea de recrutare a voluntarilor (predominant studenți UTM) în organizație, pentru 
asigurarea continuității acesteia. În cadrul procesului de integrare membrii noi trec prin sesiuni de transfer de cunoștințe despre 
BEST și participă la un training de comunicare. Evenimentul a avut loc la finele lunii septembrie – începutul lunii octombrie și a 
inclus 3 etape: aplicarea prin formular, interviu și Case Study. Nr. de membri noi recrutați: 30.
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EST HACKATHON CODISEEA

O competiție IT în stil „Capture the flag”, în cadrul căreia 
echipe a câte 4 persoane, ghidate de către mentori, au realizat 
mai multe sarcini într-un timp limitat. Astfel, participanții au 
parcurs o serie de probe interesante pentru a deveni câștigători, 
asemeni lui Odiseu (eroul operei grecești „Odiseea”) care a 
trecut peste toate obstacolele ca să ajungă acasă.

În data de 5-6 decembrie la BEST Hackathon au participat 
40 de studenți din cadrul UTM, dar și din România. Rezultatul 
acestui concurs de 24 de ore a fost unul remarcabil, cu 
experiențe de neuitat.

Pe lângă evenimentele externe, s-au desfășurat și activități 
interne, având ca scop dezvoltarea voluntarilor și menținerea 
spiritului BEST.
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ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI MICRO LAB
CLUBUL INGINERESC MICRO LAB are ca scop organizarea unei comunități cu interese comune în dezvoltarea profesională 

în domeniul Sistemelor Embedded, cum ar fi Automotive, Robotica, Internet of things, Echipamente Industriale, Elaborare 
dispozitivelor Electronice.

Structura organizațională:

 ]Director fondator: ANDREI BRAGARENCO 

 ]Președinte Board Executiv: CRISTIAN CEBOTARI 

 ]Manager tehnic: MIHAI MOGLAN 

 ]Manager resurse umane: ANTONELA MALÎI 

 ]Manager relații cu publicul și comunicare: ARTIOM SURUC 

 ]Manager operațional și logistică: CRISTIAN PREGUZA 

 ]Coordonator de voluntari: TATIANA BRAGARENCO 

 ]Manager relații corporative: VLADIMIR KIM

Evenimente organizate în 2020:

SPRING BOOTCAMP IOT | SMART HOME - A fost un program de cursuri online de 3 săptămâni, în cadrul căruia studenții au 
învățat despre sisteme IoT, senzori, motoare și alte componente electronice. Ulterior, au avut o lună la dispoziție pentru a construi 
propriul proiect IoT – smart home, în cadrul căruia au conectat câteiva componente ale casei la un sistem inteligent.

AUTONOMOUS DRIVING BOOTCAMP - În cadrul bootcamp-ului echipelor s-a oferit un autovehicul cu tracțiune electrică de 
dimensiuni 120x70x50, viteza maximă – 79 km/h și echipamente electronice specifice Autonomus Driving, pe care participanții 
urmau să le instaleze pe vehicul și să le programeze pentru a realiza problemele propuse în cadrul evenimentului.

ROBOT FACTORY "MECHATRONIC SYPHONY" - Timp de 2 săptămâni, participanții au învățat să programeze un braț de robot.

ENGINEERING TALKS | DE LA IDEE LA PROFIT - La eveniment a fost invitat un specialist din România, Managing Director at OSRAM 
Continental, împreună cu care participanții au trecut prin toate fazele ce trebuie parcurse pentru ca o idee să fie implementată în 
practică și să aducă profit.
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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „COMUNITATEA FILIEREI 
ANGLOFONE COMPUTER SCIENCE”

În ultimii ani FAF-ONG a avut misiunea de a îmbunătăți 
calitatea studiilor universitare și de a le propune studenților 
soluții pentru a-și îmbunătăți competențele în domeniul IT, dar 
și a dezvolta componente organizatorice, management pentru 
membrii comunității. 

Organizația reprezintă  o comunitate de studenți din grupele 
Filierei Anglofone, specialitatea „Ingineria Software”, a. 1-2, 
Universitatea Tehnică a Moldovei. 

În anul 2020 FAF-ONG și-a propus și a realizat următoarele 
activități:

FAF HACKATHON 2020 (25 ianuarie) – eveniment care 
reunește studenți FAF din toți anii de studii, dar și absolvenți 
pentru a face față provocărilor din IT. 70 de participanți.

FAF BOARD GAMES este unul dintre evenimente interne ale 
FAF de Team Building. Era introdus în septembrie 2019 pentru 
a consolida comunitatea și a crea condiții de comunicare într-o 
atmosferă non-formală. Evenimentul este realizat cu suportul 
companiei Ellation. Număr aproximativ de participanți: 10-30.

RUBY WINE 2.0 (4 aprilie, online) este o conferință 

internațională dedicată limbajului de programare Ruby, 
fiind organizată de FAF ONG și Ruby Meditation. Ruby Wine 
are ca scop promovarea limbajului de programare Ruby 
și consolidarea comunității Ruby developeri în Republica 
Moldova. Număr de participanți: 150.

FAF LECTURES (online) este un eveniment cu tradiții 
frumoase în cadrul comunității FAF, în cadrul căruia absolvenții 
FAF, studenții anilor 3-4 și invitați selectează subiecte de interes 
comun și își împărtășesc experiența în cadrul unui dialog 
iteractiv. Genericul evenimentului din anul 2020 – FAF Lecture: 
Startup vs Corporation.

ANIME NIGHT – deși este un eveniment nou, se arată a fi 
unul de succes în networking-ul dintre oameni. Acesta reunește 
oameni cu interese comune, și anume Anime, desfășurându-se 
într-o atmosferă relaxantă după o săptămâna de studii. Este 
realizat cu suportul companiei Ellation. Număr de participanți: 
15-25.

GENERAL ASSEMBLY (30 octombrie, online) - adunarea 
generală convoacă Boardul 1, audiază raportul anual de 
activitate și alege un nou board, în cazul dat – cu  mandatul 
pentru anul de studii 2020-2021. Număr aproximativ de 
participanți - 15.
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SPORT

PROCESUL DE STUDII

Procesul de studii la disciplina „Educație fizică” s-a desfășurat 
în perioada lunilor septembrie – noiembrie, în formă de lecții 
practice (30 de ore) cu studenții anului întâi (studii licență). În 
total – 1747 de studenți, dintre care 79 – din anul complementar. 

Pe facultăți: 

 ] FEIE – 4 gr.

 ] FIMIT – 6 gr. + 1 gr. specială (medicală)

 ] FCIM – 35 gr. + 1 gr. specială (medicală)

 ] FET – 8 gr. + 1 gr. specială (medicală)

 ] FTA – 5 gr. + 1 gr. specială (medicală)

 ] FTP – 2gr. + 1 gr. specială (medicală)

 ] FCGC – 5 gr. + 0,3 gr. specială (medicală)

 ] FUA – 10 gr. + 0,4gr. specială (medicală)

 ] FIEB – 5 gr. + 0,3 gr. specială (medicală)

Din 1747 studenți, 121 (6,9%) au prezentat certificate 
medicale. 62 de studenți au fost eliberați de la lecțiile practice, 
iar 59 – repartizați în grupe speciale (medicale).

ACTIVITATEA SECȚIILOR SPORTIVE

În anul de studii 2020-2021 la UTM au fost deschise 22 de 
secții sportive cu un contingent de 264 de studenți-sportivi, 
după cum urmează:

 ] Atletism – 1 secție

 ] Baschet – 2 secții

 ] Badminton – 3 secții

 ] Fotbal – 4 secție

 ] Joc de dame – 2 secții

 ] Lupte – 1 secție

 ] Rugby – 1 secție

 ] Șah – 1 secție

 ] Tenis de masă – 1 secție

 ] Triatlon forță – 2 secții

 ] Volei – 4 secții

Activitatea secțiilor sportive se desfășoară conform orarului 
aprobat și în strictă corespundere cu prevederile p.12.3 a 
Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică 
nr. 26 din 21.08.2020. 

COMPETIȚII
Echipa UTM de volei feminin în perioada 17-24 februarie 2020 

a devenit vicecampioană la Campionatul Național Universitar.

Studentul FIMIT Sapogovschii Ruslan, gr. IMT- 202, la 25 septembrie 2020 a devenit campion al RM la proba de lupte sambo. 
În baza performanței obținute, sportivul Sapogovschii a fost inclus în componența Selecționatei RM pentru participarea la 
Campionatul Mondial de sambo, care s-a desfășurat în orașul Novii Sad, Serbia, unde a ocupat locul cinci. 

Echipa de volei bărbați nou formată (UTM – Bostovan) a participat în perioada 20-29.11.2020 la Campionatul mun. Chișinău. S-au 
înscris 8 echipe. Echipa UTM – Bostovan s-a clasat pe locul III, având în față doar echipa USM-Olimp Ungheni și Dinamo-MAI, cele 
două echipe fiind campioană și vicecampioană ale RM, ediția anului 2020.

CATEDRA MILITARĂ

Activitatea Catedrei Militare a UTM este organizată și desfășurată în corespundere cu actele legislative și 
normative în vigoare, planul de activitate al catedrei pentru anul 2020, programele de instruire, ordinului 
Ministrului Apărării nr.620 din 05 decembrie 2016 și directivei nr. D-10 din 05.06.2018 a șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale, ordinul rectorului UTM.

Catedra Militară din cadrul UTM este una dintre cele mai 
mari din țară după efectivul pregătit la specialități militare: 
Infanterie, Comunicații și informatică, Geniu şi Artilerie. 

Catedra își are sediul în blocul nr. 10 din campusul universitar 
din sectorul Botanica al UTM, având subdiviziuni și în sectorul 
Râșcani. 

Catedra asigură pregătirea calificată a cursanților pentru 
rezerva Forțelor Armate, cu o pregătire teoretică și deprinderi 
practice corespunzătoare fiind în stare să desfășoare în orice 
moment acțiuni militare individual și la nivel de grupă/echipă. 

Pe parcursul a 18 ani de activitate, până în prezent 25538 
de persoane au absolvit cursurile de instruire, o parte din ei 

fiind angajați în serviciu prin contract în structurile de forță 
din Republica Moldova. Catedra instruiește atât studenți și 
absolvenți ai UTM, cât și ai altor instituții de învățământ superior 
din țară, dar și elevi ai centrelor de excelență (colegiilor) din 
ultimul an de studii, precum și absolvenții acestora. Perioada 
de instruire este de 4-5 luni, cursul fiind organizat de două ori 
pe an.

Dotarea procesului de studii cu obiecte tehnice constă din 
poligoane, armament, muniție și alte mijloace ale Catedrei 
Militare a UTM și Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Baza materială a Catedrei permite desfășurarea ședințelor în 
conformitate cu cerințele programelor de pregătire a militarilor 
în rezervă.

ÎN ANUL 2020, AU FOST INSTRUIȚI STUDENȚI LA URMĂTOARELE SPECIALITĂŢI:

 ■ Infanterie- 472 soldați;

 ■ Pioneri- 112 soldați; 

 ■ Comunicații și informatică- 106 soldați;

 ■ Artilerie- 105 soldați;

TOTAL: 1094 rezerviști.

PE PARCURSUL ANULUI ÎN CADRUL ŞEDINŢELOR CATEDREI AU FOST EXAMINATE URMĂTOARELE SUBIECTE:

 ■ desfășurarea procesului de studii în perioada 2020-I (03.02 
– 23.06.2020), 2020-II (07.09 – 23.12.2020). În prima perioadă 
de instruire ședințele au fost desfășurate la distanță (din 
12.03.2020), în perioada a doua ședințele teoretice au fost 
organizate la distanță iar cele practice au fost executate la 
sediul catedrei, tirul UTM, unitățile și centrele de instruire al 
Armatei Naționale.

 ■ organizarea ședințelor practice de trageri  de luptă 
la centrul de instruire al Regimentului Rachete Apărare 
Antiaeriană;

 ■ aprobarea testelor pentru examenele de absolvire pe 
specialități;

 ■ reamenajarea tirului UTM conform cerințelor (pentru 
executarea tragerilor de luptă din pistol Browning, Baikal, 
carabina CZ 458 și carabina semiautomată G22 Walther).

 ■ perfecționarea  și menținere bazei materiale (amenajarea 
clasei pentru pregătirea artileriștilor, reparația claselor 
catedrei din blocul nr.10 etc.).

 ■ respectarea măsurilor de combatere a virusului SARSCov2 
(COVID 19).
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REZULTATELE ACTIVITĂŢII ÎN ANUL  2020-I (03.02 – 23.06.2020),  
2020-II (07.09- 23.12.2020)

CHELTUIELILE PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII:

 ■ Brigada 2 Infanterie motorizată, Chișinău – 31890 lei;

INSTRUCȚIA DE FOC SUB EGIDA CATEDREI MILITARE A UTM - a fost organizată în tirul universității și la centrul de instruire al 
Regimentul Rachete Apărare Antiaeriană (Dănceni), unde cursanții de la cursul de instruire au fost testați conform Regulamentul 
tragerilor cu armament de infanterie şi de pe maşini de luptă din AN. Pe data de 29.06.2020 I perioadă și pe 23.12.2020 II- perioadă 
a fost organizată ceremonia de depunerea Jurământului militar.

MISIUNEA PRINCIPALĂ PENTRU ANUL 2020: pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (rezervei pentru Forțele Armate ale 
Republicii Moldova).

Activități 03.02 – 23.06.2020 07.09 – 23.12.2020
Crearea grupelor 13 15

Înmatriculaţi: 356 463
Din UTM:        I 127 182

II 41 25
III 16 21
IV 18 34
V 3 2

VI 1 -
TOTAL UTM 206 264

Absolvenţi 4 17
Femei 18 22

Din alte instituţii 146 271
Au absolvit: 343 452

cu notele 10 / 9 / 8 7 / 20 / 103 2/39/126
cu notele 7 / 6 / 5 123 / 75/ 15 187/94/4

Exmatriculaţi: 13 11
N-au susţinut examenul - -

Restanţieri - -
Au primit grad militar „soldat clasa III” 343 452

Eliberaţi de plată până la: 100 % - -
Eliberaţi de plată până la: 50 %: 2 -

TOTAL 795

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE ,,LEXIS”

 Întru realizarea prevederilor Codului Educației al Republicii 
Moldova şi Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi 
privind formarea competențelor de comunicare, în anul 2016, 
pe lângă Departamentul de Limbi Străine, și în rezultatul unei 
analize profunde a problemelor cu care se confruntă societatea 
pe segmentul educației limbilor străine, a fost format Centrul 
de Limbi Străine „LEXIS”, menirea căruia este de a oferi servicii 
lingvistice aplicate de calitate în predarea și învățarea limbilor 
străine în diferite medii sociale. Activitatea Centrului de Limbi 
Străine se adresează copiilor, studenților, adulților, agenților 
economici.

În cadrul Centrului sunt organizate cursuri extracurriculare care 
permit studierea unei limbi străine: engleză, germană, franceză, 
română, grupele de cursanți fiind organizate în funcție de nivelul 
lingvistic al cursanților (debutant, intermediar, avansat) și 
statutul acestora: elev, student, cadru didactic, agent economic. 
De asemenea, Centrul de Limbi Străine „LEXIS” organizează și 
cursuri de pregătire pentru examenele CAMBRIDGE și TOEFL. 

În anul 2019 Centrul a devenit oficial centru de pregătire 
pentru examenele CAMBRIDGE, fiind recunoscut de CAMBRIDGE 
Assessment English.

Profesorii care predau limba engleză în cadrul Centrului, în 
perioada 2019 -2020, grație suportului financiar al administrației 
Universității Tehnice a Moldovei, au fost certificați la nivel 
internațional, fiind deținători ai unor diplome CAMBRIDGE:

CATERENCIUC SVETLANA,
certificat CELTA CAMBRIDGE;
certificat DELTA CAMBRIDGE Module One
certificat CAMBRIDGE Teaching Knowledge Test 1, 2, 3;

PROZOR- BARBALAT LILIA,
certificat CAMBRIDGE Teaching Knowledge Test 1;

JECHIU ALIONA,
certificat CAMBRIDGE Teaching Knowledge Test 1.

Centrul de Limbi Străine realizează următoarele activităţi:

 ■ pregătirea copiilor, elevilor, studenților, doctoranzilor, 
persoanelor angajate sau în căutarea unui loc de muncă, cu 
studii medii sau superioare, în domeniul cunoașterii limbilor 
moderne şi a perfecționării sau specializării în diverse 
domenii profesionale în care utilizarea limbilor moderne este 
necesară, precum şi pregătirea în vederea susținerii de teste 
naționale şi internaționale;

 ■ cursurile de limbi străine sunt orientate spre dobândirea 
de cunoștințe cu caracter general la nivel începător, mediu 
şi avansat, învățarea limbilor străine în scopuri specifice: 
afaceri, domeniul tehnic etc.;

 ■ eliberarea certificatelor de competente lingvistice conforme 

„Cadrului european comun de referință pentru limbi”, în 
urma testării cunoștințelor lingvistice ale doctoranzilor, 
absolvenților, studenților, tuturor celor interesați prin 
aplicarea unor teste-grilă specifice standardizate;

 ■ furnizarea programelor de instruire în limbi străine, folosind 
metode inovative de predare-învățare-evaluare;

 ■ elaborarea metodologiei de predare și a programelor de 
formare continuă în limbile străine, conform standardelor 
Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi;

 ■ elaborarea metodologiei de evaluare a competențelor 
lingvistice în limbi străine conform standardelor Cadrului 
European Comun de Referință pentru Limbi;

 ■ elaborarea propunerilor privind perfecționarea metodologiei 
de evaluare a competențelor lingvistice ale cursanților;

 ■ cooperarea cu alte centre de formare şi cercetare similare din 
tară şi străinătate.

În anul calendaristic 2020 au fost constituite 14 grupe de 
cursanți, fiind instruiți 87 de cursanți: 7 grupe de studenți (46 de 
cursanți) și 7 grupe de elevi (41 de cursanți), nivelul de instruire 
fiind divers: de la elementar până la pregătirea către susținerea 
examenului CAMBRIDGE – FCE, CAE. 

 Dintre aceste grupe – 2 grupe de 12 cursanți (elevi de clasa 11-
12) au fost pregătiți pentru susținerea examenului CAMBRIDGE 
B2-C1. De menționat că 7 din ei, la momentul actual, au susținut 
cu succes examenul de limbă engleză la nivel internațional – 
FCE (B2), CAE (C1), ceilalți sunt înscriși la susținere pentru lunile 
următoare.

Formatorii grupelor de cursanți sunt cadrele didactice din 
cadrul Departamentului de Limbi Străine:

 ■ S. Caterenciuc, profesoară de engleză;
 ■ L. Prozor-Barbalat, profesoară de engleză;
 ■ A. Jechiu, profesoară de engleză;

Centrul de Limbi Străine „LEXIS” eliberează certificate de 
competențe lingvistice ca rezultat al testării cunoștințelor 
lingvistice prin utilizarea unor teste standardizate conforme 
Cadrului Comun European de Referință pentru Limbi. În anul de 
referință, 27 de cadre didactice din cadrul FCIM au susținut testul 
standardizat OXFORD Placement Test la limba engleză.

Grație mijloacelor financiare acumulate în 2020, a fost posibilă 
îmbunătățirea bazei tehnico- materiale: achiziția de carte străină 
necesară procesului didactic și procurarea consumabilelor 
necesare unei derulări eficiente a procesului educativ atât din 
cadrul Centrului, cât și a Departamentului Limbi Străine.

Centrul de Limbi Străine „LEXIS” colaborează cu Centrul de 
Limbi Străine „Linguatek” din cadrul Universității Tehnice din Iași 
şi Centrul de Limbi Străine „Interlingua” din cadrul Universității 
din Craiova, România.
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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.

PROTECȚIA SOCIALĂ PROTECȚIA SOCIALĂ A STUDENȚILOR 
ŞI COLABORATORILOR

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.

Modul de 
acordare a 
garanțiilor și 
compensațiilor

Asigurate de Stat Negociate de Sindicate Reglementări interne ale UTM

Economice

−Garanţii în caz de deplasare 
în interes de serviciu;
−Garanţii şi compensaţii 
acordate salariaţilor care 
îmbină munca cu studiile;
−Garanţii în caz de încetare 
a contractului individual de 
muncă;
−Compensaţii pentru uzura 
bunurilor care aparţin 
salariaţilor;
−Compensaţii acordate 
salariaţilor care urmează 
cursuri de formare 
profesională;
−Compensaţii în cazul unor 
accidente de muncă şi boli 
profesionale;
−Concedii de odihnă

Concedii suplimentare plătite 
în legătură cu evenimente 
personale (căsătoria 
salariatului, căsătoria copiilor, 
mamelor care au copii în 
clasa I-IV etc.); 
− Compensaţii pentru 
munca prestată în condiţii 
nefavorabile (în baza evaluării 
factorilor nocivi)

- Ajutoare materiale în legătură cu evenimente 
personale (Regulament aprobat de Seantul UTM);
- Achitarea călătoriilor în transportul public 
(Acordarea indemnizațiilor pentru compensarea 
cheltuielilor de transport); 
- Achitarea convorbirilor telefonice (telefonie mobile); 
- Acordarea de echipamnet necesar pentru 
activitatea de muncă (Lansarea în 2019 și prelungirea 
în 2020 a programului „Instrumente TIC în activitatea 
didactică a UTM”. Astfel, la;
- Acordarea sporului cu caracter specific pentru 
anumite categorii de salariați în raport cu condițiile 
specifice de activitate, pentru compensarea efortului 
depus sau a riscului asumat, pentru timpul lucrat în 
aceste condiții (tinerii specialiști – 500 lei 44 cadre 
didactice.

Morale
- Formarea profesională 
continuă; −Îmbunătățirea 
condiţiilor de muncă

-Timp liber femeilor 
însărcinate, pentru trecerea 
examenelor medicale 
prenatale

- Organizarea cursurilor pentru studierea limbii 
engleze;
- Organizarea formărilor profesionale din contul UTM 
- Asigurarea cu transport  de serviciu pentru 
deplasări pe distanțe medii și lungi; 
- Servicii medicale (reduceri la tarifele pentru 
serviciile prestate de către Centrul Medical al UTM); 
- Reducerea taxei de cazare în căminele UTM pentru 
colaboratori și membrii familiilor acestora;
- Concedii suplimentare (acordarea a 4 zile 
suplimentare pentru salariații a căror activitate 
implică utilizarea mai mult de 4 ore a echipamentelor 
informatice).

Sociale

Asigurarea obligatorie de 
asistenţă medical;
 −Haine şi încălţăminte 
special.

− Avantaje şi înlesniri în 
domeniul deservirii social-
culturale, locative şi de trai.

-Organizarea evenimentelor social culturale;
-Organizarea de activități sportive.
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 ■ În conformitate cu prevederile Convenției Colective de 
muncă MECC și FSEȘ  şi ale Contractului Colectiv de muncă 
2018-2020, pe bază de parteneriat responsabil dintre 
Administraţia UTM- Comitetul Sindical al salariaţilor UTM, în 
anul 2020 au fost asigurate garanţiile sociale şi economice 
pentru salariaţii Universităţii.

 ■ În conformitate cu legislația RM  în domeniul Securității și 
sănătății în muncă de către Comitetul Securitate și Sănătate 
în Muncă au fost reatestate 584,75 lucuri de muncă cu 
condiții nocive în scopul acordării în anul 2020, conform 
legislației in vigoare, a unui spor la salariu de la 75-125 lei.

 ■ A fost efectuat controlului cu privire la respectarea măsurilor 
de protecţie a muncii în cadrul subdiviziunilor universitare. 

 ■ A fost iniţiată procedura stabilirii existenţei şi necesităţii 
achiziţionării truselor medicale pentru toate facultăţile 
şi pentru alte subdiviziuuni universitare, şi  a fost înaintat 
demersul cu privire la necesitatea achiziţionării truselor 
medicale precum şi dulapuri pentru asigurarea păstrării 
acestor truse (septembrie 2020).

 ■ La indicaţia Guvernului RM, în conformitate cu Dispoziţia 
Prim ministrului RM nr.8-d/2020, Cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea manifestaţiilor consacrate Zilei comemorării 
celor căzuţi în Războiul din Afganistan (15 februarie), CS al 
salariaţilor în colaborare cu Catedra Militară din cadrul UTM 
au organizat activităţi de marcare  a Zilei comemorării celor 
căzuţi în războiul din Afganistan sub formă de lecţii publice 
cu studenţii UTM (februarie-martie).

 ■ La iniţiativa CS al salariaţilor a fost făcut apel către salariaţii 
UTM, în vederea iniţierii atragerii de fonduri băneşti, pentru 
susţinerea eforturilor lucrătorilor din instituţiile medicale 
strategice care acordă asistenţă medicală pacienţilor 
cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecţia cu 
coronavirusul SARS-CoV-2 şi maladia COVID 19. În urma 
apelului, în baza de cereri personale, au fost colectate 
donaţii în sumă de 150686 lei şi redistribuită personalului 
medical detaşat din IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta 
Treime, în număr de 95 persoane, care constituie 92,2% 
din numărul total de persoane detaşate în IMSP Centrul 
COVID-19 Chişinău (martie-aprilie 2020).

 ■ A fost iniţiat Premiul Comitetului Sindical al salariaţilor 
UTM pentru performanţe în activitatea didactico-ştiinţifică,  
promovarea imaginii Alma Mater, muncă, responsabilitate 
şi devotament profesional ,,Avangarda academică”, care 
s-a petrecut în luna octombrie, în ajunul Zilei Profesorului 
(5 octombrie), Editia 1 (a.u.2019-2020) care a adus şi va 
aduce aprecieri cadrelor didactice şi non-didactice (membri 
de sindicat), indiferent de funcţia sau titlul stiinţific, cu 
acordarea premiilor băneşti egale pentru toti şi diplome 

de onoare. Lista nominanţilor la Premiu sunt prezentate 
de Birourile Sindicale ale CS al salariaţilor UTM. Premiul a 
fost decernat la 124 persoane, în valoare totală de 54100 
(septembrie-octombrie 2020).

 ■ A fost iniţiată procedura  negocierii Contractului Colectiv 
de Muncă pe anii 2021-2023 dintre CS al salariaţilor UTM şi 
Administarţia UTM (au fost create şi comisiile bilaterale). 
Această obligaţie de iniţiere aparţine CS al salariaţilor UTM,ce 
reiese din prevederile Codului Muncii al RM şi Convenţiei 
Colective de Muncă pe ramură (noiembrie-decembrie 2020)

 ■ A fost acordat supliment la salariu de 200 lei pentru 62 de 
îngrijitori încăperi de producere şi servicii pentru lucru 
nociv, inclusiv lucrul cu detergenții chimici.

 ■ Pentru crearea condițiilor normale de muncă și o activitate 
eficientă a angajaților nondidactici, (inclusiv din cadrul 
Direcției tehnice), care activează în condiții nocive,  au fost 
procurate haine de protecție ș.a. materiale, în sumă de cca 
82.700 lei. 

 ■ Au fost acordate ajutoare materiale salariaţilor Universității 
în anul 2020, de către Comitetul Sindical salariați UTM  
pentru   638 persoane, în sumă de 255.209 lei.

 ■ Cu privire la acordarea biletelor sanatoriale salariaților UTM, 
pentru anul 2020 au fost repartizate 3 foi (Stratan Valentina - 
BTŞ, Bucuria (Vadul –lui –Vodă)); Haritonov Svetlana – FCGC, 
Codru (Călăraş);  Blănari Raisa – DT,  Nufărul Alb (Cahul)).

 ■  Cu privire la organizarea  evenimentelor culturale dedicate 
sărbătorilor  de iarnă, 8 Martie- Ziua Internaţională a Femeii 
(879 cadouri), Ziua Profesorului ( 5 octombrie), acestea 
s-au desfăşurat la toate BS, atât a facultăţilor, cât şi a altor 
subdiviziuni ale UTM.

 ■ Cu privire la cadourile de Anul Nou pentru copiii minori al 
salariaţilor UTM, pe BS, au fost procurate 463 cadouri, în 
valoare de 57080 lei.

 ■ Cu privire acţiunile CS dedicate Zilei Internaționale a 
Copilului – 1 Iunie, au fost organizate excursii la Grădina 
Zoologică  Chişinău Planetariul UTM, în perioada 01-10 iunie 
2020 pentru 13 copii al salariaţilor UTM .

 ■ La decizia  CS al salariaţilor UTM şi reieşind din situaţia 
pandemică din ţară , s-a hotărât ca pentru anul 2020 să nu fie 
organizate odihna membrilor de sindicat în vacanţa de vară,  
diverse vizite culturale, precum şi odihna copiilor minori al 
salariaţilor  UTM în taberele de odihnă.

 ■ Au fost stabilite și realizate sarcinile liderilor sindicali din 
cadrul UTM,  prin participarea lor în lucrul organelor de luare 
a deciziilor la toate nivelurile.

ACȚIUNI REALIZATE DE CĂTRE COMITETUL SINDICAL AL UTM 
ÎN ANUL 2020:

        În cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pentru perioada anului calendaristic 2020, au fost înregistrați un număr de 1032 
membri de sindicat.

ASIGURAREA CU CĂMIN A 
STUDENȚILOR UTM

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

 ] Colectarea cererilor prin intermediul membrilor 
Consiliilor Studențești ale facultăților; 

 ] 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, care urmează a fi cazați în 
anul universitar 2020/2021;

 ] După finalizarea admiterii la studii, întocmirea de către 
Comisiile de cazare ale facultăților a  proceselor-verbale 
cu lista studenților anului I de studii care urmează a fi 
cazați în anul universitar 2020/2021;

 ] Cazarea studenților în cămine (10 – 15 septembrie);

 ] Asigurarea studenților cu cămin constituie 100%.

Procedura de cazare aprobată în anul 2020 a decurs în următoarele etape:

 ■ Asigurarea cu cămin în a.u. 2020-2021

 ■ Analiza dinamicii numărului de studenți cazați și taxelor încasate.

Facultatea Anul I Anii 2-4 Masteranzi Total

FET 47 65 2 114

FEIE 39 78 8 125

FCIM 195 341 20 556

FTA 39 94 8 141

FIMIT 54 89 8 151

FUA 58 106 2 166

FIEB 25 26 4 55

FCGC 49 74 16 139

FTP 13 25 0 38

CT 8 46 0 54

Total 527 944 68 1539

Anul Norma de cazare Numărul de 
locuri de cazare

Studenți 
cazați

Taxa de 
cazare, lei

Încasări taxa 
de cazare, lei

Încasări taxa de 
cazare p/u vară, lei

Total 
încasări, lei

2015 anii mari - 3 și 5, anul 1 - 5 3166 3116 248 6861472 269219 7130691

2016 anii mari - 2 și 4, anul 1 - 5 2918 2806 295 7257927 435893 7693820

2017 anii mari - 2 și 4, anul 1 - 5 2924 2671 295 6643154 603696 7246850

2018 anii mari - 2 și 3, anul 1 - 4 2490 2253 295 5994092 737815 6731907

2019  2 și 3 2313 1893 345 6526642 926253 7452895

2020 2 și 3 2269 1662 345 4804014 5040 4809054

Asigurarea socială reprezintă o prioritate pentru administrația Universității și se realizează prin intermediul 
Direcției Sociale și Activități Studențești, în colaborare cu Direcția Tehnică și Comitetul Sindical Studențesc al UTM
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SERVICIUL SOCIAL – ASIGURAREA SOCIALĂ A STUDENȚILOR

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE CAZARE ȘI DOTARE A CĂMINELOR CU ECHIPAMENT

 ■ Direcția Socială și Activități Studențești, în colaborare cu 
sindicatele studențești asigură funcționalitatea sistemului 
informațional destinat evidenței tuturor studenților 
Universității: cazarea în cămine, starea familială, activitățile 
extracurriculare și penalizările obținute de studenți în 
cămine;

 ■ Sindicatul Studențesc UTM susține studenți din familii social-
vulnerabile prin acordarea abonamentelor la troleibuz cu 
preț redus, ajutoarelor materiale ș.a.;

 ■ Sindicatele studențești ale UTM, în colaborare cu Sindicatul 
Educației și Științei menține proiectul social EduCard, 
destinat acordării de facilități studenților și colaboratorilor 
Universității.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de trai în căminele studențești s-a achiziționat mobilier, inventar pentru bucătărie și odăi, 
prezentat mai jos.

Căminul
Dulapuri Mese Noptiere

Cantitatea Suma, lei Cantitatea Suma, lei Cantitatea Suma, lei

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 39 105648,90 20 23680,00 0 0,00

3 13 32149,13 68 126577,28 0 0,00

4 10 24730,00 0 0,00 0 0,00

5 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6 6 14838,06 68 126577,22 0 0,00

8 0 0,00 18 48884,76 25 5543,21

9 0 0,00 0 0,00 35 7760,50

10 0 0,00 0 0,00 0 0,00

12 62 166352,20 60 82428,10 50 11086,42

13 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total 130 343718,29 234 408147,36 110 24390,13

 ■ Mobilier achiziționat.

 ■ Inventar achiziționat.

Căminul
Paturi Saltele Perne Lenjerie de pat

Cantitatea Suma, lei Cantitatea Suma, lei Cantitatea Suma, lei Cantitatea Suma, lei

1 0 0,00 0 0,00 4 6256,80 0 0

2 39 75545,73 39 14937,00 0 0 0 0

3 18 34867,26 18 6894,00 2 3128,40 0 0

4 0 0,00 0 0,00 2 3128,40 0 0

5 0 0,00 0 0,00 2 3128,40 0 0

6 24 46489,68 24 9192,00 2 3128,40 0 0

8 0 0,00 0 0,00 2 3128,40 0 0

9 0 0,00 0 0,00 2 3128,40 0 0

10 0 0,00 0 0,00 4 6256,80 0 0

12 117 226637,19 117 44811,00 2 3128,40 0 0

13 0 0,00 0 0,00 2 3128,40 0 0

Total 198 383539,86 198 75834,00 24,00 37540,80 0 0

 ■ Reparații cămine studențești UTM.

 ■ Dotarea bucătăriilor.

Căminul
Oglinzi Aragaze / plite electrice

Cantitatea Suma, lei Cantitatea Suma, lei

1 0 0,00 0 0,00

2 40 4200,00 0 0,00

3 0 0,00 16 24800,00

4 0 0,00 11 17050,00

5 0 0,00 0 0,00

6 0 0,00 16 25700,00

8 0 0,00 8 17200,00

9 0 0,00 10 21500,00

10 20 2100,00 1 2150,00

12 40 4200,00 10 21500,00

13 0 0,00 0 0,00

Total 100,00 10500,00 72 129900,00

În urma determinării stării locurilor de uz comun, camerelor, secțiilor în vederea efectuării reparațiilor necesare a fost elaborat 
Planul de reparații a căminelor studențești, conform căruia s-au efectuat următoarele lucrări, enunțate în continuare.

Căminul
Lucrări de reparații Lucrări tehnico-

sanitare, lei
Lucrări 

electrice, lei
Reparații 

curente, lei Total, lei
Camere Secții Dușuri Bucătării

1 7 7 7 0 6000,00 0,00 57500,00 63500,00

2 37 16 1 0 10000,00 20108,00 450800,00 480908,00

3 4 0 0 0 4300,00 14428,00 54600,00 73328,00

4 5 0 2 7 2900,00 0,00 39700,00 42600,00

5 0 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00

6 5 0 0 18 3700,00 10157,00 180700,00 194557,00

8 0 0 0 0 2900,00 1202,00 11000,00 15102,00

9 0 0 0 0 3100,00 2030,00 17800,00 22930,00

10 15 0 0 0 4000,00 0,00 40700,00 44700,00

12 76 38 5 5 3100,00 42992,00 1745830,00 1791922,00

13 0 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00

Total 149 61 15 30 40500,00 90917,00 2598630,00 2730047,00
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REPARAŢIA BUCĂTĂRIILOR, CAMPUSUL BOTANICA

REPARAŢIA SECŢIILOR DIN CĂMINELE 2 ȘI 12

ASIGURAREA STĂRII SANITARE A CĂMINELOR 
STUDENȚEȘTI

GESTIONAREA SPAȚIILOR DE CAZARE TIP HOTEL

A fost realizată dezinsecția tuturor căminelor. În tabel sunt 
prezentate  toate costurile pe fiecare cămin.

Direcția Socială și Activități Studențești gestionează spațiile 
de cazare tip hotel amplasate în căminul numărul 1. În tabel 
este expus raportul privind utilizarea spațiilor de cazare și 
încasările realizate. ■ Îmbunătățirea stării sanitare.

Căminul
Dezinsecție

Suma, lei

1 6000,00

2 10000,00

3 4300,00

4 2900,00

5 200,00

6 3700,00

8 2900,00

9 3100,00

10 4000,00

12 3100,00

13 300,00

Total 40500,00

Anul
Persoane cazate

Numerar Prin transfer Din contul UTM Total

2020 6 1 0 7

Anul
Servicii prestate, lei

Numerar Prin transfer Din contul UTM Total, lei

2020 8000 750 0 8750

Sistem on-line de gestionare a hotelului
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ANALIZA COSTURILOR SERVICIILOR COMUNALE
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CENTRUL MEDICAL AL UTM

 ■ acordarea serviciilor medicale studenților, colaboratorilor Universității și copiilor acestora;

 ■ efectuarea procedurilor necesare colaboratorilor UTM, copiilor acestora, la indicațiile medicului de familie; 

 ■ profilaxia diferitelor maladii, contribuindu-se astfel la diminuarea ratei de îmbolnăvire a colaboratorilor;

 ■ participarea la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, la realizarea programelor tehnice și proiectelor privind 
ocrotirea sănătății;

 ■  perfecționarea studiilor de profil, cu întocmirea materialelor documentare.

 ■ asigurarea de asistență medicală de ambulator, acordarea primului ajutor medical și asistența medicală de urgență; 

 ■ spitalizarea pacienților în instituțiile medico-sanitare în caz de boală sau accidente grave; 

 ■ executarea, după caz, a măsurilor de prevenire și combatere a acutizării bolilor cronice și degenerative;

 ■  organizarea examenului medical și a controlului medical periodic; 

 ■ asigurarea recuperării capacității de muncă pentru adulți; 

 ■ organizarea tratamentului medical fizioterapeutic pentru studenții, colaboratorii UTM și copiii acestora;

 ■ depistarea activă, prevenirea și combaterea maladiilor transmisibile;

 ■ indicarea  investigațiilor pentru precizarea diagnosticului;

 ■ colaborarea cu medicii din alte instituții sau centre medicale în acordarea asistenței medicale a populației în profilul respectiv;

 ■ informarea permanentă a salariaților asupra drepturilor fundamentale ale omului în domeniul ocrotirii sănătății.

Centrul Medical al UTM are drept misiune efectuarea activităţii medico-profilactice pentru colaboratorii Universităţii, copiii 
acestora şi studenţii UTM, fiind o subdiviziune de tip profilactoriu.

Centrul Medical are următoarele misiuni și obiective:

ATRIBUȚIILE CENTRULUI MEDICAL AL UTM:

Pe parcursul anului 2020, au fost înregistrate 1415 vizite la medicul ORL-ist, 176 – la reumatolog, 3773 – la fizioterapie, 18 au 
beneficiat de masaj, 12 – de tratament invaziv (intravenos și intramuscular) în condiții de ambalator, iar 11 – de posibilitatea de a 
trece o cură la Salina universitară (10-15 ședințe).

În această perioadă de serviciile Centrului au profitat atât angajaţii Universității, cât și persoane din afară. 

Venitul pentru anul 2020 a constituit 26574 lei

BURSE ŞI ALTE FORME DE 
SPRIJIN FINANCIAR

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor de performanță și susținerea materială ocazională  a 
unor categorii de studenți, la UTM se acordă 4 categorii de Burse de performanță: 

 ■ burse de performanţă ştiinţifică,
 ■ burse de performanţă în activitatea socială și de voluntariat,
 ■ burse de performanţă cultural-artistică,
 ■ burse de performanţă sportivă.

Bursele respective sunt oferite pentru un an universitar, pe baza rezultatelor obţinute în anul universitar precedent, se revizuiesc 
semestrial şi pot fi anulate în lipsa de performanţă la etapa dată. 

La fel, studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, de următoarele tipuri de susţinere 
materială ocazională, indiferent dacă beneficiază de bursă: 

 ■ pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda 
studenților cu unul sau ambii părinți decedați. Ajutorul se 
acordă cu condiţia obţinerii de către familia studentului sau 
de către tutorele oficial al acestuia, pe parcursul ultimelor 3 
luni dinaintea depunerii cererii, a unui venit lunar net mediu 
per membru de familie mai mic decât salariul minim net la 
nivel național. Acest ajutor se poate acorda aceluiași student 
de două ori în cursul unui an univer sitar; 

 ■ studenților ai căror soţi nu au venituri sau veniturile lor 
nu sunt mai mari decât salariul de bază minim net la nivel 
național li se oferă o bursă pentru naştere şi lăuzie, şi o bursă 
pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care 
se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru 
fiecare copil născut; 

 ■ în cazul decesului unui membru al familiei studentului (soţ, 
soţie, copil, părinte).

BURSE, ANUL 2020

  Denumirea indicatorilor
Plăți din alocațiile transferate de la buget

precizate anual executat pe perioada de gestiune

BURSE 28535.1 28535.1

Bursa pentru elevii din învăţămîntul mediu de specialitate 712.4 712.4

Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior  ciclul I, studii integrate 20001.3 20001.3

Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior  ciclul II, studii integrate 5995.1 5995.1

Doctoranzi 464.7 464.7

Postdoctoranzi 251.1 251.1

Burse sociale 1011.7 1011.7

Bursa Republicii 32.0 32.0

Bursa Guvernului 66.8 66.8

Bursa CEEPUS 11.4 11.4

Proiect NATO M4P-AMOXES 157.5 157.5

Proiect AUF LECTEUR 30.5 30.5

Burse din surse proprii 586.6 586.6

Burse de performanță, prime din surse proprii 9.0 9.0

TOTAL ALTE BURSE 795.0 795.0

ALTE BURSE, AJUTOR MATERIAL ȘI PRIMA
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Printre cei mai buni studenți din instituțiile de învățământ superior din RM care vor primi în anul de studii 2020-2021 Bursa 
Republicii în valoare de 1600 lei, Bursa Guvernului – câte 1335 de lei pe lună și Bursa Președintelui în valoare de 1 455 de lei, 
sunt și 9 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei.

Astfel, pentru anul de studii 2020-2021, deținători ai celor mai înalte burse de merit ale statului au devenit următorii 
studenți ai UTM:

BURSA REPUBLICII  -  1600 lei:

GUŢU CRINA, anul III, „Tehnologia și Managementul 
Alimentației Publice”;

ROŞCA NEONIL, anul IV, specialitatea „Calculatoare și rețele”.

BURSA PREȘEDINTELUI R. MOLDOVA  -  1455 lei:

ZUBCU MIRCEA, anul IV, specialitatea „Design industrial”.

BURSA GUVERNULUI în valoare de 1335 lei:

GOMENIUC ALINA, anul IV, „Inginerie software”,

BAIDAN LILIANA, anul II, „Drept imobiliar și cadastral”,

TELEMBICI ECATERINA, anul IV, „Design industrial”,

FISTIC CRISTOFOR, anul IV, „Inginerie software”,

BONTA ALEXANDR, anul III, „Tehnologia informației”.

Câștigătorii au fost selectați de către Senatul UTM printre 
studenții care au acumulat o notă medie la sesiunea din vară 
de minim 9,5.

„BURSE PENTRU VIITORUL TĂU” - EDIŢIA 2020” 

36 de tineri de la universitățile din țară vor beneficia de 
un suport financiar de 10 000 lei, bani pe care îi pot investi 
în studiile din Republica Moldova. 30 de burse sunt oferite 

tradițional de către MAIB, iar 6 – de către un donator anonim, 
care dorește să investească în generația tânără în memoria 
tatălui său, care toată viața a crezut în valoarea și importanța 
educației. UTM are în anul curent cei mai mulți câștigători 
ai concursului, la care în anul curent a fost depus un număr 
record de dosare – 127, inclusiv 100 de studenți au aplicat în 
premieră, iar 27 sunt beneficiari ai edițiilor precedente. Cei 8 
studenți merituoși ai UTM sunt prezentați în următorul tabel.

Numele, prenumele studentului Facultatea Programul de studii Grupa

MARANDICI DANIEL CIM Tehnologia informaţiei, Filiera Francofonă FI-201

PAVLOV DUMITRU CIM Inginerie biomedicală IBM-201

ROŞCA DANIELA IEB Contabilitate C-201

SAVA TAMARA TP Design şi tehnologii poligrafice DTP-201

SANDU NATALIA TP Design vestimentar industrial DVI-201

SPÎNU DAN IMIT Ingineria  transportului auto                                    ITA-201

MEREACRE ANA IMIT Design industrial DIN-201

RUSU NICOLAE IMIT Inginerie şi management în construcţia de maşini IMCM-191

REPARAȚII ŞI CONSTRUCȚII CAPITALE

TOTALURILE LUCRĂRILOR DE REPARAȚII ÎN BLOCURILE DE 
STUDII ȘI CĂMINELE STUDENȚEȘTI PENTRU ANUL 2019

REPARAŢIA CAPITALĂ A ACOPERIŞURILOR LA BLOCURILE DE STUDII:

1. Blocul de studii nr. 10 – 540 m² -  240 mii lei;

2. Centrul de Agrement şi Sport – 860 m2 –  300 mii lei;

3. Aula 3/3 cu galeria de trecere  (lucrări de termoizolare şi hidroizolare) – 453m2 – 414 mii lei.

LUCRĂRI DE TERMOIZOLARE LA BLOCURI DE STUDII ŞI CĂMINE:

1. Reabilitarea termică şi schimbarea ferestrelor în blocul de studii nr. 5 (FTA) şi aula 5-1 cu valorificarea totală a 9041466  lei  

în baza proiectului „Livada Moldovei”.

2. Finalizarea lucrărilor de termoizolare a galeriei de trecere spre aula 6/2;

3. Schimbarea integrală a ferestrelor din PVC cu reparaţia glafurilor la obiectele:

 ] - blocul de studii nr. 3 (inclusiv etajul tehnic), str. Studenţilor, 9/7,

 ] - blocul de studii nr. 9 şi 10, bd. Dacia;

 ] -centrului de Agrement şi Sport, sect. Râşcani;

4. Reparaţia capitală a faţadei blocul de studii nr. 10, bd. Dacia;

5. Schimbarea integrală a ferestrelor  din PVC  cu reparaţia capitală a odăilor şi locurilor comune din căminul nr. 12, str. 

Studenţilor, 7/2.

6. Au fost instalate confecţii din PVC, după cum urmează:

PROIECTĂRI:

1. Replanificarea  interioară a căminului studenţesc nr. 11 din str. Studenţilor, 3/2, cu reabilitarea termică a acestuia. 
 ] Costul lucrărilor conform devizului – 21,0 mil. lei.

 ] Costul lucrărilor de proiectare  – 295,0 mii lei.

2. Reabilitarea termică şi schimbarea vitraliilor şi ferestrelor în aula 3/3 din str. Studenţilor, 9/7 şi a galeriei de trecere spre 

blocul de studii nr. 3 – 45,0 mii lei.
 ] Costul lucrărilor conform devizului –  4400,0 mii lei.

Obiectivele
 2019                                    2020

Suma, mii lei

Blocuri de studii 905,12 1977.77

Cămine 1124,08 1039.19

Total: 2029,20 3016.96
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3. Reabilitarea termică a căminului nr. 2 din str. Studenţilor, 

7/1 – Universitatea a primit răspuns  de la Fondul pentru 

Eficienţă Energetică din RM precum că proiectul înaintat 

de către UTM a întrunit condiţiile necesare pentru 

semnarea unui contract de grant.

AMENAJAREA TERITORIULUI:

1. Executarea lucrări de amenajare a teritoriului adiacent 

blocurilor de studii din sec. Râşcani:

 ] lucrări de pavare a căilor de acces – 1200 m.p.;

 ] - lucrări de asfaltare – 1400 m.p.;

 ] - instalarea iluminatului stradal, 

 ] - sădirea gazonului cu instalarea sistemei de irigare 
–  820 m.p.; 

 ] - plantarea arborilor şi arbuştilor silvici şi decorativi – 
770 buc.

REŢELE EDILITARE

1. Schimbarea panourilor centrale de distribuţie şi evidenţă 

a curentului electric în blocul de studii nr. 9 – 157,64 mii 

lei;

2. Lucrări de modificare a panoului centrale de distribuţie 

şi evidenţă a curentului electric la FabLab – 48,0 mii lei;

3. Reparaţia capitală a reţelei de alimentare cu căldură, 

etajele I-IV, aripa stângă – 52,7 mii lei;

4. Verificarea metrologică a aparatelor de energie termică 

şi a apometrelor de apă caldă, rece.

5. Schimbarea caloriferilor-convector în calorifer din fontă:

 ] Blocuri de studii – 587 secţii,

 ] Cămine – 220 secţii.

6. La moment sunt întreprinse măsuri pentru finalizarea 

procedurii de pregătire a actelor necesare pentru 

transmiterea traseului de căldură la balanţa SA 

„Termoelectrica”:

 ] Aula 3/3,

 ] Căminul nr. 1 (elevator).

Pe parcursul anului 2020 au fost inițiate lucrări în urma 
cărora urmează procedura de intabulare a imobilelor aflate în 
gestiunea economică a UTM, după cum urmează:

 ] Antena de recepţionare a semnalului de satelit, str. 
Studenţilor, 9/28 sect. Râşcani – 80%;

 ] Telescop din str. Studenţilor, 9/27, sect. Râşcani – 80%;

 ] Colegiul Tehnic, str. Voluntarilor, 1 – 70%;

 ] Depozit de legume, încăperi izolate (boxe) – str. 
Studenţilor, 5/3 – 70%;

 ] Separarea terenurilor pe care sunt amplasate casele de 
locuit, str. Studenţilor, 7,9; bd. Dacia, 41 – 40%;

 ] Galeriile de trecere de la blocurile de studii nr. 3, 6, str. 
Studenţilor – 70%;

 ] Terenul de 6 Ha, s. Condriţa – 35%;

 ] Teren de 2,34 Ha, str. Studenţilor, 2/2 (Complexul 
Sportiv) – 60%.

REPARAŢII CAPITALE

 ] Blocul de studii nr.1 - Sala pentru filmări video – bir. 
216, biroul 106, 210.

 ] Blocul de studii nr.2. - 6 laboratoare; 4 săli de studii.

 ] Blocul de studii nr.3 - 4 laboratoare, aula 3-104, 9 săli de 
studii, coridor etajul VI.

 ] Blocul de studii nr.5 - 18 săli de studii;  laboratorul 
P-022; săli de lectură și biblioteca, et. V.

 ] Blocul de studii nr.6 - 4 laboratoare din subsol și 
punctul termic; 3 săli pentru producere și preparare a 
bucatelor, depozit din cantina UTM;

 ] Blocul de studii nr.9 - holul et. I; săli  de studii și birouri 
de la et.IV, coridor et. IV

 ] Blocul de studii nr.10 - aula305, faţada principală.

 ] Colegiul Tehnic - vestiarul din sala de sport; 3 săli de 
studii; fațada laterală Sala de sport; casa scării de 
rezervă.

 ] CITA „Etalon” - încăperile duşului şi blocuri sanitare, 
lab. CESCEP, Dep. BPM  (FIMIT)

 ] Căminul nr.2 - reparaţia a 16 secții (2 odăi, bloc sanitar, 
veceu) ; încăperile duşului  p/u fete;

 ] Căminul nr.3 - Reparaţia 4 odăi

 ] Căminul nr. 6 - Reparaţia a 5 odăi

 ] Căminul nr.12 - Reparația a 37 de secții  (2 odăi, bloc 
sanitar, veceu); încăperile dușului et.IV, V.

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN PERIOADE IANUARIE-DECEMBRIE 2020 DE DIRECŢIA TEHNICĂ

Obiectul Denumirea lucrărilor
Valoarea 
lucrărilor, 
mii lei Note

Blocul de 
studii nr.1

1.Reparația Sălii pentru filmări video (aud.215) cu schimbarea radiatoarelor din fontă – 21 de secţii;
- Reparaţia capitală, bir.210,216.
2.Reparația curentă a bir. 1-106, 107, 113,114,115,201,301.
3.Reparația curenta a casei scării cu schimbarea ferestrelor.
4.Repararie curentă în urma instalării ferestrelor în laboratorul:2-215,2- 219A, 2-220, 2-317; bir. 318A.
5.Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”.
6.Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

189,7
F.P. 

Tehno-Test

Blocul de 
studii nr.2

1.Reparația capitală a aud. 2-204, 2-204A, 2-214, 2-219A.
2.Reparația capitală a laboratorului:2-113, 2-217, 2-219, 2-221, 3-316, 3-318 ;
3.Reparaţia capitală a reţelei de alimentare cu căldură la et. I-IV-aripa stângă-decanat;
-Reparaţia capitală a sietemei de încălzire, apeduct, canalizare et. I.II,II – lit.V
4. Reparație curentă în urma schimbării sistemei de încălzire în decanat, sala de conferință, coridor  et.II.
5. Reparaţii în urma instalării ferestrelor în lab. 2-215, 2-216, 219A, 220, 317; bir. 318A.
6. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

498,10 F.P.

„Viloterm”

Blocul de 
studii nr.3

1. Reparația capitală a lab. 01D, 02D, 03D, 04D.
2. Reparația capitală a aud. 104, 116, 206,423,511B, 601,602, 603, 604, 606, 607, 608, 611, 612,614, 615, 616, 

624;707,721.
3. Reparația rețelelor electrice, montarea prizelor, întrerupătoarelor și corpurilor de iluminat în sălile de 

lectura ale bibliotecii.
4. Reparația capitală coridorului et.VI.
5. Reparația fațadei la galeria de trecere în Aula 6/2.
6. Reparația curentă a pereului blocului.
7. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

1174,5 F.P.

Aula  3/3
1.Lucrări  de proiectare „Reabilit. termică a aulei de torent şi galeria de trecere cu schimbarea ferestrelor”.
2.Reparaţia şi termoizolarea acoperişului.
3. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

140,0 SA Chişinău
Proiect

Blocul de 
studii nr. 4 1. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură. F.P.

Blocul de 
studii nr. 5

1. Reabilitarea  termica cu schimbarea ferestrelor la bloc de studii şi aula de torent.
2. Reparația capitală a laboratorului P-022.
3. Reparația capitală a sălii de lectură 517; biblioteca.
4. Reparaţia capitală a sălii de studii 509/1,509,511/1,512/2.
5. Reparaţia capitală a aud.5-218, 5-220,5- 221,5-301, 5-318, 5-319, 5-320, 5-401; 5-408, 5-409, 5-410, 5-411, 

5-412, 5-505, 5-507. Reparaţia capitală a rețelelor electrice în aud.017,202,220,221,310,316.
6. Instalarea ușilor la et. IV.
7. Reparația curentă a bir. 5-210,5-211, 5-212.
8. Reparaţia pardoselei în aud. 410, 413, 505, 507.
9. Reparaţia capit. a sistemului de încălzire în aud.517, 518, cu montarea caloriferelor din fontă – 49 secţii.

4,511
Contract 
de grant 
Livada 
Moldovei

617,90

Sarco-
Enginerng

F.P.

Aula 5/1 1.Lucrări de demolare
2.Instalarea sistemei de încălzire (parţial)

24,0 FP

Blocul de 
studii nr.6

1. Reamplasarea  și reparația laboratoarelor  din subsol și punctul termic.
2. Reparația curentă a  sălilor de studii: 309, 311, 411, coridor.
3. Reparația sălilor de producere din cantina cu montarea reţelei electrice.
4. Reparaţia capitală a sistemului de încălzire în punctul termic (ţeavă 108 m).
5. Reparaţia curentă a reţelei de canalizare în cantină cu schimbarea orizontalelor de încălzire şi 
caloriferilor din fontă – 7 secţii.
6. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

533,10 F.P.

Aula 6/2 1. Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”.
2. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură; 1,9 Tehno-Test

Blocul de 
studii nr.9

1. Reparația curentă a sălilor de studii: P-118,  p-23, P-32, P-24, 203 ,205,
2. Reparația curentă a blocurilor sanitare et. I-II.
3. Reparaţie curentă în bir. P-042, 305,119, coridor et. I, încăp. pentru server, încăp. lab.p-14 (Observator).
4. Reparația curentă a balcoanelor mari de la et. II, III, IV.
5. Reparația holului et.I
6. Reparaţia în sălile de studii și birouri de la et. IV în urma înlocuirii ferestrelor.
7. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

828,60 F.P.
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Obiectul Denumirea lucrărilor
Valoarea 
lucrărilor, 
mii lei Note

Blocul de 
studii nr. 10

1. Reparatia capitală a aulei 305.
2. Reparaţia curentă a aud. 218, 230, bir. 325.
3. Reparația curentă în sălile de studii la catedra militară.
4. Reparația curentă a biroului 232; 220, 224 la catedra militară; înlocuirea calorif. – 20 secţii (bir. 325, 324).
5.Reparaţia faţadei.
6. Reparaţia capitală a acoperişului 5140 m.p.
7. Amenajarea teritoriului.
8. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

1043,8

F.P.

DSIConstruct

Blocul 
ingineresc 
Dacia, 41/1

1. Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”.
2. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură. 1,9 Tehno-Test

Blocul de 
studii nr.11

1.Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”.
2. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură. 1,9

CITAEtalon Reparaţia încăperilor  duşului şi blocuri sanitare  lab.CESCEP dep.BPM  (FIMIT). 22,9 F.P.

Colegiul 
Tehnic  

1. Reparația capitală a vestiarului din sala sportivă.
2. Reparația capitală a biroului 106-108; sălii de studii 302 (izolator);  scara de rezervă.
3. Reparaţia capitală a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în sala de sport.
4. Reparaţia curentă a reţelei de alimentare cu căldură în elevator.
5. Reparatia curentă a coridorului etj. 4.
6. Reparația fațadei laterale a Sălii de sport.
7. Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”.
8. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

232,60

Depozit de 
legume Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”. 1,9 Tehno-Test

Sala de sport 
sec. Botanica 1.Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”. 1,9 Tehno-Test

Centrul de 
Agrement 
sec. Râşcani

1.Reparaţia glafurilor în urma schimbării ferestrelor.
2.Reparaţia capitală a acoperişului la sala de sport.
3.Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”.

314,3

Parc UTM, 
terenuri 
adiacente 
Sect. Râşcani

1. Lucrări de reparație curentă: vopsirea gardului, construcția peretelui de sprijin.
2. Instalarea sistemei de semnalizare în caz de incendiu la construcţia pentru instalarea antenei de 
recepţionare a semnalului de satelit.
3. Lucrări de pavare şi asfaltare a căilor de acces.
4. Lucrări de amenajare a spaţiilor verzi; instalarea sistemului de irigare, plantarea arborilor.

1757,2

SRL SECOM

„Nort” SRL

F.P.

TOTAL BLOCURI DE STUDII: 7390,71

CĂMINE

Căminul nr. 1

1. Reparația curentă a secțiilor -7 sect.
2. Reparația curentă a fațadei.
3. Reparaţia curentă a punctului termic (schimbarea pompă -2 buc; ţeavă – 3m).
4. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.
5. Pregătirea documentaţiei pentru transmiterea punctului termic la balanţa SA „Termoelectica”.
6. Verificarea aparatului de evidenţă a consumului de energie termică „Multical”.

57,5 F.P. 

Căminul nr. 2

1. Reparaţia capitală  a secțiior (2 odăi, bloc sanitar, veceu) 201, 312, 411, 414, 509, 511, 810,901,903, 904, 
906, 908, 910, 1106,1203, 1206, montarea prizelor, întrerupătoarelor și corpurilor de iluminat.
2. Instalarea linoleumului în od.400, 504A, 504B,714A.
3. Reparaţia capital a încăperilor din duş p/u fete.
4. Amenajarea teritoriului-pavarea trotuarului.
5. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

450,80 F.P.

Căminul nr. 3

1. Reparația în od. 809, 909,911,912.
2. Reparația curentă a ușilor.
3. Montarea rețelelor electrice în bucătarii comune pentru conectarea cuptoarelor cu microunde.  
4. Reparaţia capitală a unei verticale cu alimentare de apă rece, instalaţiilor tehnico-sanitare et. I-IX.
5. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

54,6 F.P.

Căminul nr. 4 Reparaţia curentă a bucătăriilor et. II-VIII. 39,7 F.P.

Căminul nr. 6

1. Reparatia curentă a bucătăriei și blocului sanitar, et. II-IX (2 verticale).
2. Reparația  odăilor 709,804, 809, 904, 909; reparaţia uşilor.
3. Montarea rețelelor electrice în bucătării comune pentru conectarea cuptoarelor cu microunde.
4. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

180,7 F.P.

Căminul nr.
8/9

1. Reparaţia capital a reţelei de încălzire în bucătării şi blocurile sanitare (ţeavă – 130 m).
2. Montarea retelelor electrice în bucatarii comune pentru conectarea cuptoarelor cu microunde.
3. Montarea cuptoarelor cu microunde.
4. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

28,8 F.P.

Obiectul Denumirea lucrărilor
Valoarea 
lucrărilor, 
mii lei Note

Căminul 
nr. 10

1. Reparația fațadei anexei la cămin.
2. Reparaţii curente a canalizării pluviale din subsol.
3. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură.

25,9 F.P.

Căminul 
nr. 11 Lucrări de proiectare „Replanificarea şi resistematizarea încăperilor”. 295,5 S.A. Chişinău

Proiect

Căminul 
nr. 12

1.Reparația capitală a secțiior (2 odăi, bloc sanitar, veceu): 102, 103, 104, 105, 106, 108,201, 208, 210, 211, 
212,214, 301,304, 307, 308, 311,314,401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,410, 411,412;503-511.
- Reparaţie curentă în bucătării et.I-IV, duş, et. IV, V.
2. Reparaţia capitală a 4 verticale de alimentare cu apă rece.
3.Reparaţii curente a reţelei de alimentare cu căldură etj. IV, V.
4.  Reparaţia retelelor electrice în odăi.
5. Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură
6. Construcția foișorului.

1745,83 F.P.

Căminul 
nr. 13 Spălarea hidropneumatică a sistemului de alimentare cu căldură. F.P.

TOTAL CĂMINE: 2879,33

TOTAL OBIECTIVE UTM: 10270,04
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BLOCUL DE STUDII NR. I

BIROU PRORECTOR

BLOCUL DE STUDII NR. II, LAB. ”STUDIUL MATERIALELOR”

BLOCUL DE STUDII NR. II, SALĂ DE CURS

BLOCUL NR. II, SECȚIA TERMOENERGETICĂ, ELECTROTEHNICĂ
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BLOC STUDII NR. II, LABORATOR "CIRCUITE ELECTRONICE"

BLOC STUDII NR. II, LAB. "ELECTROTEHNICA APLICATĂ"

BLOC STUDII NR. II, LABORATOR "INSTALAȚII ENERGETICE"

BLOC STUDII NR. II, LAB. "INFRASTRUCTURA CALITĂȚII"

BLOC STUDII NR. II, LAB. "SEMNALE ȘI CIRCUITE"
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BLOCUL DE STUDII NR. III
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BLOCUL DE STUDII NR. IV
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BLOCUL DE STUDII NR. VI - LABORATOR

BLOCUL DE STUDII NR. VI - ATELIER

BLOCUL DE STUDII NR. VI - CANTINA
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BLOCUL DE STUDII NR. IX
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BLOCUL DE STUDII NR. IX BLOCUL DE STUDII NR. X
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CĂMINUL NR. II CĂMINUL NR. XII
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CĂMINUL NR. V CAMPUS RÎȘCANI

CAMPUS BOTANICA
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CAMPUS RÎȘCANI - PROIECTE 2021
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ANEXE LISTA ACTELOR NORMATIVE INSTITUȚIONALE APROBATE LA 
ȘEDINȚELE SENATULUI UTM ÎN ANUL 2020

Nr.
crt. Denumirea actului normativ instituțional Ședința Senatului la 

care  a fost aprobat

1. Regulament privind organizarea studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate la Universitatea Tehnică a Moldovei 25.02.2020, PV nr. 7

2. Metodologia de organizare a programelor comune de studii cu diplomă dublă la Universitatea Tehnică a Moldovei 25.02.2020, PV nr. 7

3. Regulament privind organizarea studiilor superioare de licență (ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la Universitatea 
Tehnică a Moldovei, pe durata stării de urgență cauzată de pandemia Covid-19 30.04.2020, PV nr. 8

4. Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității Tehnice a 
Moldovei 30.04.2020, PV nr. 8

5. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I – studii superioare de 
licență, pentru anul universitar 2020/2021 26.05.2020, PV nr. 9

6. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul II – studii superioare de 
master, pentru anul universitar 2020/2021 26.05.2020, PV nr. 9

7. Metodologie privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, integrate și susținerea tezei/
proiectului de master în format online la Universitatea Tehnică a Moldovei 26.05.2020, PV nr. 9

8. Regulament privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la Universitatea Tehnică a Moldovei 23.06.2020, PV nr. 10

9. Metodologie de evaluare a Subdiviziunilor de cercetare ale Universității Tehnice a Moldovei 23.06.2020, PV nr. 10

10. Metodologie cu privire la modul de angajare a lectorilor universitari în UTM 25.08.2020, PV nr. 1

11. Plan – cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I) și integrate aplicat la Universitatea Tehnică a Moldovei 27.10.2020, PV nr. 3

12. Regulamentului privind organizarea și desfășurarea învățământului la distanță la Universitatea Tehnică a Moldovei 22.12.2020, PV nr. 5
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REGULAMENTE ȘI ACTE NORMATIVE REVIZUITE ȘI 
MODIFICATE ÎN ANUL 2020

Nr. crt. Denumirea regulamentului intern Ședința Senatului la care  
a fost aprobat

1. Regulamentul cu privire la organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la UTM 28.01.2020, PV nr. 6

2. Metodologia de evaluare și susținere a tezelor de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei 25.02.2020, PV nr. 7

3. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului UTM 30.04.2020, PV nr. 8

4. Regulamentul privind organizarea și funcționarea CDSI UTM 30.04.2020, PV nr. 8

5. Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație UTM 30.04.2020, PV nr. 8

6. Regulamentul privind organizarea și funcționarea departamentelor la UTM 30.04.2020, PV nr. 8

7. Regulamentul privind organizarea și funcționarea facultăților UTM 30.04.2020, PV nr. 8

8. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Senatului Studențesc al UTM 30.04.2020, PV nr. 8

9. Regulamentul antiplagiat al Universității Tehnice a Moldovei 30.04.2020, PV nr. 8

10. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I – studii 
superioare de licență, pentru anul universitar 2020/2021 23.06.2020, PV nr. 10

11. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul II – studii 
superioare de master, pentru anul universitar 2020/2021 23.06.2020, PV nr. 10

12. Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor de conducere şi alegerea organelor de conducere ale instituţiei 
publice Universitatea Tehnică a Moldovei 25.08.2020, PV nr. 1

13. Regulament privind modul de alegere a Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei 25.08.2020, PV nr. 1

14 Strategia Universității Tehnice a Moldovei în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019 – 
2023 22.09.2020, PV nr. 2

15 Regulament privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor la UTM 22.09.2020, PV nr. 2

16 Regulament privind organizarea studiului individual al studenţilor la UTM 22.09.2020, PV nr. 2

17 Regulament privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor la Universitatea Tehnică a Moldovei 22.09.2020, PV nr. 2

18 Regulament privind conferirea titlurilor științifico-didactice la UTM 27.10.2020, PV nr. 3

19 Metodologia de evaluare și susținere a tezelor de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei 22.12.2020, PV nr. 5

LISTA ȘEDINȚELOR C.D.S.I. AL UTM, A ÎNTREBĂRILOR 
DISCUTATE ȘI A DECIZIILOR ADOPTATE PE PARCURSUL 
ANULUI 2020

Data 
ședinței Scopul ședinței/întrebările discutate Hotărâri/Decizii adoptate Membrii prezenți la ședință

13
.0

1.
20

20

Aprobarea taxelor de cazare în cămi-
nele UTM pentru a.2020 (studenți și 
colaboratori);
Aprobarea finală a listei contractelor 
de locațiune pentru a. 2020;
Aprobarea taxei de acces pentru anul 
2020 (pentru contractele încheiate 
începând cu 01.01.2020);
Aprobarea sporului de performanță și 
a sporului cu caracter specific pentru 
salarizarea rectorului pe anul 2020;
Cuantumul taxelor de instruire la 
UTM.

S-a decis: De a aproba taxele  de cazare în căminele UTM pentru 
anul 2020 pentru studenți și masteranzi și de a le remite Senatului 
UTM spre aprobare finala.
S-a decis: De a aproba lista contractelor de locațiune pentru anul 
2020 și de a o remite spre aprobare Senatului UTM.
S-a decis: De a aproba taxa de 3500 lei/lună pentru executarea 
dreptului de acces asupra imobilelor aflate in administrarea 
(gestiunea) Universității Tehnice a Moldovei în vederea construirii 
(instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau 
retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a 
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora pentru 
contractele încheiate începând cu 01.01.2020 și de a o remite spre 
aprobare Senatului UTM.   
S-a decis:  De a înainta Senatului UTM spre aprobare sporul de 
performanță de 100% și sporul cu caracter specific în cuantum de 
7000 lei la salariul lunar al rectorului UTM.   
De a efectua o analiză privind oportunitățile de sporire a taxelor 
de studii. De pregătit o scrisoare către Ministerul de Externe care 
să conțină o adresare către liceenii din Republica Uzbekistan, 
Azerbaidjan și Tadjikistan în care să fie descrise oportunitățile de 
studiere la UTM. 

Dl Ioan Vasile Abrudan, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov, Președintele C.D.S.I.
Gheorghița Maria, Secretar al consiliului, dr., prof. univ. 
Catedra EMI, FIEB.
Bostan Viorel,  Membru al consiliului, Rectorul UTM, dr. 
hab., prof. univ.
Bugaian Larisa,  Membru al consiliului, Dr. hab., prof. 
univ., Prorector UTM.
Sutchevici Veaceslav, Membru al consiliului, Manager 
componenta promovarea investițiilor, Proiectul 
Consilierea Guvernului RM în politici economice.
Catan Victor. Membru al consiliului, conf. universitar la 
catedra Drept Patrimonial, FCGC, UTM.

Data 
ședinței Scopul ședinței/întrebările discutate Hotărâri/Decizii adoptate Membrii prezenți la ședință

22
.0

4.
20

20

Aprobarea modificărilor la contrac-
tele de locațiune pentru perioada de 
urgență;
Aprobarea Bugetului pentru I jumăta-
te a anului 2020 (în baza Contractului 
de finanțare cu MECC);
Casarea mijloacelor fixe;
Aprobarea extinderii iHub în blocul 
de studii nr. 2
Inițierea programului Leadership 
și Management în Învățământul 
Superior pentru formarea adulților 
(40 ECTS).
Aprobarea acordului adițional la con-
tractul de colaborare semnat intre 
UTM si AMIC SA din 21.10.2008.
Diverse

S-a decis: De a aproba  modificările la contractele de locațiune 
pentru perioada de urgență cu condiția rezolutorie a prezentării 
actelor permisibile în conformitate cu reglementările în vigoare.   
S-a decis: De a da aviz favorabil aprobării  bugetului pentru prima 
jumătate a anului 2020 (în baza Contractului de finanțare cu MECC) 
și de al remite Senatului UTM pentru aprobarea finală.
S-a decis: De a da aviz favorabil pentru casarea mijloacelor fixe 
introduse in Registrul actelor mijloacelor fixe casate și scoase de la 
balanța Universității Tehnice a Moldovei.
S-a decis: De a da aviz pozitiv pentru extinderea iHAB în blocul de 
studii nr.2 și de al remite senatului UTM spre aprobare finală.
S-a decis: De a aproba Hotărârea cu privire la inițierea programului 
de formare profesională continuă „LEADERSHIP SI MANAGEMENT”  
in volum total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite, iar 
administrația UTM să organizeze procedura de autoevaluare și 
înainteze către ANACEC demersurile respective pentru obținerea 
autorizării provizorii de funcționare a programului menționat.
S-a decis: De a solicita evaluarea din partea unui evaluator 
independent a valorii actualizate a proiectului nerealizat privind 
construcția Centrului Polivalent. a) De a da aviz favorabil pentru 
Cooperarea Universității Tehnice a Moldovei cu Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălți în scopul inițierii Programului de 
master Pedagogie vocațională (discipline tehnice) și de a remite 
întrebarea dată pentru aprobare Senatului UTM. b) De a da aviz 
favorabil aprobării taxei pentru serviciile de perfectare a dosarului 
de admitere în învățământ superior (c. I, c. II, c. III) și învățământul 
profesional tehnic post secundar în mărime de 75 lei/persoana și 
de al remite Senatului UTM pentru aprobare finală.

Dl Ioan Vasile Abrudan, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov, Președintele C.D.S.I.
Dna Nistor Doina, Vice președinte al consiliului, Directorul 
Proiectului de Competitivitate.
Gheorghița Maria, Secretar al consiliului, dr., prof. univ. 
Catedra EMI, FIEB.
Bostan Viorel,  Membru al consiliului, Rectorul UTM, dr. 
hab., prof. univ.
Bugaian Larisa,  Membru al consiliului, Dr. hab., prof. 
univ., Prorector UTM.
Recean Dorin, Membrul consiliului, Mediul de afaceri
Sutchevici Veaceslav, Membru al consiliului, Manager 
componenta promovarea investițiilor, Proiectul 
Consilierea Guvernului RM în politici economice.
Catan Victor. Membru al consiliului, conf. universitar la 
catedra Drept Patrimonial, FCGC, UTM.
Bulicanu Vasile, Membru al consiliului desemnat de 
Ministerul Finanțelor

11
.0

8.
 2

02
0

Alegerea organelor de conducere a 
Consiliului de Dezvoltare Strategică 
Instituțională a Universității Tehnice 
a Moldovei
Aprobarea contractelor de locațiune.
Diverse.
Introducerea modificărilor în Regu-
lamentul privind modul de alegere 
a rectorului Universității Tehnice a 
Moldovei.
Necesitatea inițierii unor masterate 
pentru industria ușoară care ar ține 
cont de anumite tendințe noi.

S-a decis: A se aproba organele de conducere a C.D.S.I. al UTM în 
următoarea componență:
Președinte C.D.S.I al UTM-  Dl rector Abrudan Ioan Vasile, Prof. univ., 
Dr. ing., Rector al Universității Transilvania Brașov.
Vice președinte C.D.S.I al UTM – Dna Viorelia Moldovan-Batrinac, 
Șef al corpului de control al Prim-ministrului.
Secretar C.D.S.I al UTM – Dna Maria Gheorghița, prof.univ., dr. 
Departamentul Economie și Management, UTM.
De a lua act de cunoștință privind darea în locațiune a terenului din 
curtea blocului de studii din str. 31 August 1989.
De a da aviz favorabil privind darea in locațiune companiei Tinufav 
până la finele anului curent a doua porțiuni de teren din str. 
Studenților 2/2 cu suprafața de  0.0021ha și 0.0006 ha în scop de 
amplasare a unităților comerciale și de al trimite senatului pentru 
aprobare finală. 
S-a decis: În decurs de o săptămână membrii CDSI să înainteze 
propunerile de modificare a Regulamentului existent privind 
alegerile rectorului UTM, juristul UTM împreună cu membrul C.D.S.I 
dl Catan să le examineze și să introducă modificările de rigoare 
în Regulamentul existent care va fi trimis senatului UTM pentru 
aprobare.
De a investiga oportunitatea de a iniția un mini masterat pentru 
industria ușoară împreună cu ZIPhouse.

Dl Abrudan Ioan Vasile, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov,
Doina Nistor, Directorul Proiectului USAID, desemnată de 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
Ana Chirița, Directorul Strategic al Proiectelor Asociației 
TIC, desemnată de MECC
Viorelia Moldovan-Batrinac, Șef al corpului de control al 
Prim-ministrului, desemnată de Ministerul Finanțelor, 
Veaceslav Şutchevici, Manager componenta promovarea 
investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului RM în politici 
economice, delegat de senatul UTM 
Maria Gheorghita, prof. univ., dr. în economie al 
Departamentului Economie și Management, facultatea 
Inginerie Economică și Business, aleasă de comunitatea 
universitară a UTM (adunarea generală a membrilor 
consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din 
Senat și din Consiliile facultăților),
Victor Catan, conferențiar universitar al Departamentului 
Drept Patrimonial, Facultatea Cadastru, Geodezie și 
Construcții, ales de comunitatea universitară a UTM 
(adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și 
a reprezentanților studenților din Senat și din Consiliile 
facultăților),
Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab. în economie, Prorector 
responsabil de probleme financiare la UTM,
Viorel Bostan, prof. univ., dr. hab, Rectorul UTM.

02
.1

1.
20

20

Aprobarea cererii Dlui Rector privind 
autorecuzarea din componența CDSI 
pe perioada organizării şi desfășurării 
alegerilor rectorului UTM.
Stabilirea datei alegerilor.
Determinarea numărului secțiilor de 
votare şi locul amplasării acestora 
(adresa, aula)
Desemnarea persoanei responsabile 
de oferirea informațiilor suplimen-
tare privind procesul de alegere a 
rectorului şi de primire a dosarelor 
candidaților depuse la secretariatul 
universității.
Aprobarea textului anunțului privind 
recrutarea candidaților la funcția de 
rector al UTM.
Aprobarea listei CEAR care va fi 
transmisă Senatului pentru aprobare 
finala

S-a decis: A aproba cererea Dlui Rector Viorel Bostan privind 
autorecuzarea din componența CDSI pe perioada organizării și 
desfășurării alegerilor rectorului UTM.
S-a decis: De a stabili data alegerii rectorului 10 decembrie 2020.
S-a decis: De a organiza 9 secții de votare, câte una in fiecare 
facultate a universității și o urnă mobilă pentru persoanele care din 
diferite motive nu se vor putea deplasa la secțiile de votare.
S-a decis: De a desemna persoana responsabilă de oferirea 
informațiilor suplimentare privind procesul de alegere a rectorului 
și de preluare a dosarelor candidaților la funcția de rector depuse 
la secretariatul universității Dna Maria Gheorghița, prof. univ., de., 
secretarul CDSI.
S-a decis: De a aproba textul anunțului privind recrutarea candida-
ților la funcția de rector al UTM cu specificările necesare in confor-
mitate cu prevederile regulamentului de alegere a rectorului UTM..
S-a decis: De a aproba lista CEAR și de a o transmite Senatului 
pentru aprobare finală.

Dl Abrudan Ioan Vasile, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov, Președintele consiliului,
Dna  Viorelia Moldovan-Batrinac, Șef al corpului de 
control al Prim-ministrului, vice-președintele consiliului, 
Dna Maria Gheorghita, prof. univ., dr. în economie al 
Departamentului Economie și Management, facultatea 
Inginerie Economică și Business, secretarul consiliului,
Dna Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab. în economie,  
Prorector responsabil de probleme financiare la UTM, 
membrul consiliului,
Dl Victor Catan, conferențiar universitar al 
Departamentului Drept Patrimonial, Facultatea Cadastru, 
Geodezie și Construcții, membrul consiliului,
Dl Veaceslav Sutchevici, Manager componenta 
promovarea investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului 
RM în politici economice, membrul consiliului, 
Dna Doina Nistor, Directorul Proiectului MCP, desemnată 
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, membrul 
consiliului,
Dna Ana Chirița, Directorul Strategic al Proiectelor 
Asociației TIC, membrul consiliului.
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Data 
ședinței Scopul ședinței/întrebările discutate Hotărâri/Decizii adoptate Membrii prezenți la ședință

25
.1

1.
20

20

Validarea candidaților pentru 
participarea la concursul de alegere a 
rectorului UTM.
Informarea membrilor CDSI privind 
organele de conducere ale CEAR.
Cu privire la formarea listei electorale.

S-a decis: A adopta Hotărârea cu privire la validarea candidaților la 
concursul de alegere a rectorului UTM următoarele persoane:
Marusic Galina – dr. în informatică, conf. Univ. UTM. La Depar-
tamentul informatică și Ingineria Sistemelor; Departamentul 
Ingineria Software şi Automatică, UTM.
Bostan Viorel – dr. habilitat în tehnică, prof. univ., UTM rector UTM 
in exercițiu.
S-a decis: De a lua act de cunoștință cu informația prezentată 
privind organele de conducere ale CEAR și de a conlucra cu CEAR 
pe întreaga perioadă de alegere a rectorului UTM.
S-a decis: De a cere de la Departamentul Resurse Umane lista 
personalul  titular științifico-didactic, științific și didactic, de la Dl 
Mircea Bernic, prorector pe cercetare și doctorat, responsabilul 
de activitățile UTM aferente organizării și desfășurării procesului 
de alegere a rectorului UTM lista reprezentanților studenților din 
Senatul Universității și de la decanii facultăților listele studenții 
din consiliile facultăților. Listele să fie întocmite pe secții de votare 
(facultăți). 

Dl Abrudan Ioan Vasile, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov, Președintele consiliului,
Dna  Viorelia Moldovan-Batrinac, Șef al corpului de 
control al Prim-ministrului, vice-președintele consiliului, 
Dna Maria Gheorghita, prof. univ., dr. în economie al 
Departamentului Economie și Management, facultatea 
Inginerie Economică și Business, secretarul consiliului,
Dna Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab. în economie,  
Prorector responsabil de probleme financiare la UTM, 
membrul consiliului,
Dl Victor Catan, conferențiar universitar al 
Departamentului Drept Patrimonial, Facultatea Cadastru, 
Geodezie și Construcții, membrul consiliului,
Dl Veaceslav Sutchevici, Manager componenta 
promovarea investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului 
RM în politici economice, membrul consiliului, 
Dna Doina Nistor, Directorul Proiectului MCP, desemnată 
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, membrul 
consiliului,
Dna Ana Chirița, Directorul Strategic al Proiectelor 
Asociației TIC, membrul consiliului

27
.1

1.
20

20

Alcătuirea listei membrilor comu-
nității academice cu drept de vot în 
procesul de alegere a rectorului U.T.M.
Aprobarea modelului buletinului de 
vot secret pentru alegerea rectorului 
U.T.M.
Aprobarea modelului de Delegare a 
reprezentantului candidatului la func-
ția de rector al U.T.M în procesul de 
votare și de numărare  a voturilor.
Demers către rectorul în exercițiu 
privind confecționarea ștampilelor.
Demers către  dl Mircea Bernic, 
prorector, responsabil din partea ad-
ministrației universității de procesul 
de alegere a rectorului UTM de a pre-
zenta adresa exactă a fiecărei secții 
de votare (numărul blocului de studii, 
strada, nr. blocului, nr. aulei) până pe 
data de 30 noiembrie curent.

S-a decis: De a aproba Hotărârea cu privire la întocmirea listelor 
electorale si transmiterea lor de către CDSI către CEAR.
S-a decis: de a aproba modelul buletinului de vot pentru alegerea 
rectorului U.T.M în care înscrierea candidaților pe buletinul de vot 
este în ordinea alfabetică. Buletinul de vot poartă ștampila UTM. 
Buletinul de vot se va multiplica într-un număr corespunzător de 
exemplare, care se  vor preda de către președintele CDSI, pe baza 
unui proces verbal președintelui CEAR.
S-a decis: Se aprobă modelul de Delegare a reprezentantului 
candidatului la funcția de rector al UTM în procesul de votare și de 
numărare a voturilor. Depunerea Declarației la Comisia electorală, 
de către Candidații declarați eligibili la funcția de rector al UTM se 
va face cu cel puțin 5 zile înaintea procesului de votare.
S-a decis: De a înainta demers către rectorul în exercițiu privind 
confecționarea a 10 (zece)  stampile "Votat Rector UTM 2020", și 
nouă ștampile "Anulat", câte una pentru fiecare secție de votare și 
urna mobilă și 10 (zece) ștampile de rezervă. Ștampilele de rezervă 
vor fi marcate cu litere și cifre de la R1 la R10, ceea ce va indica ca 
sunt de rezervă. Ștampilele de rezervă se vor păstra la președintele 
CEAR și se vor transmite în caz de necesitate în bază de proces 
verbal.

Dl Abrudan Ioan Vasile, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov, Președintele consiliului,
Dna  Viorelia Moldovan-Batrinac, Șef al corpului de 
control al Prim-ministrului, vice-președintele consiliului, 
Dna Maria Gheorghita, prof. univ., dr. în economie al 
Departamentului Economie și Management, facultatea 
Inginerie Economică și Business, secretarul consiliului,
Dna Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab. în economie,  
Prorector responsabil de probleme financiare la UTM, 
membrul consiliului,
Dl Victor Catan, conferențiar universitar al 
Departamentului Drept Patrimonial, Facultatea Cadastru, 
Geodezie și Construcții, membrul consiliului,
Dl Veaceslav Sutchevici, Manager componenta 
promovarea investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului 
RM în politici economice, membrul consiliului, 
Dna Doina Nistor, Directorul Proiectului MCP, desemnată 
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, membrul 
consiliului,
Dna Ana Chirița, Directorul Strategic al Proiectelor 
Asociației TIC, membrul consiliului.

08
.1

2.
20

20

Validarea listei finale a membrilor 
comunității academice cu drept de 
vot in procesul de alegere a rectorului 
UTM.
Informare privind delegarea observa-
torilor de către candidații la funcția 
de rector in ziua alegerii rectorului.
Demers privind multiplicarea buleti-
nelor de vot. 
Aprobarea modelului Procesului 
verbal de predare a listelor electorale, 
a ștampilelor și a buletinelor de vot 
de către președintele Consiliului de 
Dezvoltare Strategică Instituțională 
președintelui Comisiei Electorale de 
Alegere a Rectorului.
Aprobarea modelului Procesului 
verbal privind rezultatele numărării 
voturilor întocmit de Biroul Electoral 
al  Secțiilor de Votare de Alegere a 
Rectorului UTM.
 Aprobarea modelului Procesului 
verbal de consemnare a rezultatului 
votării rectorului UTM.
Aprobarea modelului actului de 
predare a Dosarului candidatului care 
n-a câștigat alegerile, a buletinelor de 
vot, listelor electorale cu semnăturile 
electorilor, participanților la procesul 
de votare, câte un exemplar al 
proceselor-verbale ale CEAR, precum 
și ștampilele de vot, către arhiva 
Universității spre arhivare.

S-a decis: De a valida lista finală a membrilor comunității academi-
ce cu drept de vot in procesul de alegere a rectorului UTM.
S-a decis: De a lua act de informare.
S-a decis: De a aproba demersul privind multiplicarea buletinelor 
de vot și de al înainta Domnului Mircea Bernic, responsabilul 
administrației UTM de procesul de alegere a rectorului pentru 
multiplicarea buletinelor de vot.
S-a decis: De a aproba modelul Procesului verbal cu privire la 
primirea-predarea listelor electorale, buletinelor de vot și a ștampi-
lelor de către președintele CDSI președintelui CEAR.
S-a decis: De a aproba modelul Procesului verbal privind rezulta-
tele numărării voturilor întocmit de Biroul Electoral al  Secțiilor de 
Votare de Alegere a Rectorului UTM.
S-a decis: De a aproba modelul Procesului verbal de consemnare a 
rezultatului votării rectorului UTM.
S-a decis: De a aproba modelul actului de predare a Dosarului 
candidatului care n-a câștigat alegerile, a buletinelor de vot, listelor 
electorale cu semnăturile electorilor, participanților la procesul de 
votare, câte un exemplar al proceselor-verbale ale CEAR, precum 
și ștampilele de vot, către arhiva Universității Tehnice din Moldova 
spre arhivare.

Dl Abrudan Ioan Vasile, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov, Președintele consiliului,
Dna  Viorelia Moldovan-Batrinac, Șef al corpului de 
control al Prim-ministrului, vice-președintele consiliului, 
Dna Maria Gheorghita, prof. univ., dr. în economie al 
Departamentului Economie și Management, facultatea 
Inginerie Economică și Business, secretarul consiliului,
Dna Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab. în economie,  
Prorector responsabil de probleme financiare la UTM, 
membrul consiliului,
Dl Victor Catan, conferențiar universitar al 
Departamentului Drept Patrimonial, Facultatea Cadastru, 
Geodezie și Construcții, membrul consiliului,
Dl Veaceslav Sutchevici, Manager componenta 
promovarea investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului 
RM în politici economice, membrul consiliului, 
Dna Doina Nistor, Directorul Proiectului MCP, desemnată 
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, membrul 
consiliului,
Dna Ana Chirița, Directorul Strategic al Proiectelor 
Asociației TIC, membrul consiliului.

Ioan Vasile Abrudan 

Președinte C.D.S.I. al UTM 
Prof. univ., Dr. ing., Rector al UTB                                             

Maria Gheorghita 

Secretar C.D.S.I. al UTM
Dr., Prof. univ

Data 
ședinței Scopul ședinței/întrebările discutate Hotărâri/Decizii adoptate Membrii prezenți la ședință

25
.0

1.
20

21

Aprobarea contractelor de locațiune 
pentru a. 2021.
Aprobarea salariului, a sporului de 
performanță și a sporului cu caracter 
specific pentru salarizarea rectorului 
pe anul 2021.
Raportul de executare prealabilă a 
Bugetului pe anul 2020 și aprobarea 
modificărilor la bugetul UTM pentru 
anul 2020 și remiterea spre aprobare 
Senatului UTM.
Aprobarea raportului de monitorizare 
a contractelor de AP, a căror valoare 
este mai mare de 200 mii lei fără 
TVA; Monitorizarea Contractelor de 
achiziție pentru anul 2020.
Aprobarea contractării creditului de la 
BC „Moldova-Agroindbank” SA pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale pe 
luna decembrie 2020.
Transmiterea de la bilanțul UTM la 
bilanțul SA "Termoelectrica", cu titlu 
gratuit.
a punctului termic a căminului nr. 1 
din str. Studenților;
a porțiunii de traseu termic (de la 
camera pana la a doua flanșă a vanei 
nr. 3, 4 a nodului elevator) la obiectul 
Aula 3/3 din str. Studenților, 9/7.
Aprobarea casării mijloacelor fixe, 
casarea  01-2021.

S-a decis: De a aproba lista prezentată a contractelor de locațiune 
pentru anul 2021 și de a o remite senatului UTM spre aprobare 
finală.
S-a decis: De a aproba salariul în mărime de 18330 lei, a sporului 
de performanță în cuantum de 100% din salariul lunar și a sporului 
cu caracter specific în cuantum de 7000 lei pentru salarizarea 
rectorului pe anul 2021 și de al remite senatului UTM spre aprobare 
finală.
S-a decis: De a aproba raportul de executare prealabilă a Bugetului 
pe anul 2020 și aprobarea modificărilor la bugetul UTM pentru anul 
2020 și de al remite senatului UTM spre aprobare finală.
S-a decis: De a aproba raportul de monitorizare a contractelor de 
Achiziții Publice a căror valoare este mai mare de 200 mii lei fără 
TVA și de al remite Senatului UTM pentru aprobare finală.
S-a decis: De a aproba contractarea creditului de la BC “Moldova 
Agroindbank” SA în valoare de    15 000 000 lei pe un termen de 
până in ianuarie 2022 inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor 
salariale pe luna decembrie 2020, garantarea creditului și plăților 
aferente prin transmiterea în gaj băncii a bunurilor universității 
(dreptului privind mijloacele bănești în conturi, existente și viitoare, 
prin control fără deposedare în suma de până la douăzeci și unu 
milioane (21.000.00,00) MDL, sau echivalentul acestei sume total 
sau parțial în EUR sau USD și împuternicirea rectorului UTM prof. 
univ., dr. hab. Dl Viorel Bostan cu dreptul de a semna cu banca 
contractele si documentele necesare.   
S-a decis: 
De a aproba transmiterea de la bilanțul UTM la bilanțul SA "Ter-
moelectrica", cu titlu gratuit a punctului termic a căminului nr. 1 
din str. Studenților ( transmiterea de o efectuat în conformitate cu 
prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Nr.901 din 31-
12-2015) și de a o remite Senatului UTM pentru aprobare finală.
De a aproba transmiterea de la bilanțul UTM la bilanțul SA 
"Termoelectrica", cu titlu gratuit a porțiunii de traseu termic (de la 
camera pana la a doua flanșă a vanei nr. 3, 4 a nodului elevator) la 
obiectul Aula 3/3 din str. Studenților, 9/7 (transmiterea de  efectuat 
.în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin 
Hotărârea Nr.901 din 31-12-2015) și de a o remite Senatului UTM 
pentru aprobare finală.

Dl Abrudan Ioan Vasile, Prof. univ., Dr. ing., Rector al 
Universității Transilvania Brașov, Președintele consiliului,
Dna  Viorelia Moldovan-Batrinac, Șef al corpului de 
control al Prim-ministrului, vice-președintele consiliului, 
Dna Maria Gheorghita, prof. univ., dr. în economie al 
Departamentului Economie și Management, facultatea 
Inginerie Economică și Business, secretarul consiliului,
Dl Viorel Bostan, Prof. univ., dr. hab., Rector al UTM, 
membrul consiliului,
Dna Larisa Bugaian, Prof. univ., dr. hab. în economie,  
Prorector responsabil de probleme financiare la UTM, 
membrul consiliului,
Dl Victor Catan, conf. Univ. al Departamentului Drept 
Patrimonial, Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții, 
membrul consiliului,
Dl Veaceslav Sutchevici, Manager componenta 
promovarea investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului 
RM în politici economice, membrul consiliului, 
Dna Doina Nistor, Directorul Proiectului MCP, desemnată 
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, membrul 
consiliului,
Dna Ana Chirița, Directorul Strategic al Proiectelor 
Asociației TIC, membrul consiliului.
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FLUCTUAȚIA CADRELOR DIDACTICE TINERE (27ANI)  
PE FACULTĂȚI ÎN PERIOADA 2018-2020

ANGAJAȚI-DEMISIONAȚI (TOTAL) ÎN PERIOADA 2018-2020

FACULTATEA ANGAJAȚI DEMISIONAȚI

2018 2019 2020 2018 2019 2020

FET 1 1 - - 1 -

FEIE - - - - - -

FCIM 3 4 8 1 3 -

FTA 1 - - - - -

FIMIT - 1 - - - -

FUA 1 3 - - - -

FCGC - - 1 - - -

FIEB - - - - - -

FTP - 1 - 1 - -

TOTAL 6 10 9 2 4 -

FACULTATEA ANGAJAȚI DEMISIONAȚI

2018 2019 2020 2018 2019 2020

FET 3 2 - 1 3 7

FEIE - - 1 3 7 2

FCIM 7 8 12 5 8 7

FTA 2 2 2 6 6 4

FIMIT - 2 1 7 13 10

FUA 5 10 1 - 16 8

FCGC 2 2 2 7 10 13

FIEB 1 - - - 7 1

FTP - 2 - 2 5 4

TOTAL 20 28 19 31 75 56


