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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 21 iunie 2022 

Activitatea Direcției Tehnologia Informaţiei  

și Comunicații: rezultate, probleme și căi de soluționare 

În baza raportului prezentat de dl Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul 

socio-economic, imagine și comunicare, privind activitatea Direcției Tehnologia Informaţiei și 

Comunicații: rezultate, probleme și căi de soluționare în perioada 2019-2022, şi a dezbaterilor pe 

marginea acestuia, 

SENATUL CONSTATĂ: 

1. Evoluția și modernizarea sistemelor informaționale ale UTM în perioada de activitate 2019-

2022 a jucat un rol considerabil în activitatea instituției și sporirea vizibilității acesteia în 

mediul on-line. Serviciile TIC ale UTM au fost în continuă dezvoltare, fiind elaborate și 

implementate o gamă largă de servicii cu scopul de a facilita activitatea întregii comunități 

academice; 

2. Au fost transformate digital laboratoare și spații de studii pentru cadrele didactico-ştiinţifice, 

dar şi studenții UTM, cu scopul digitalizării cursurilor academice, implementării 

instrumentelor IT în procesul de instruire şi alinierii procesului de studii la cerinţele actuale 

ale pieței muncii; 

3. Modulele sistemelor informaţionale ale UTM, primordial, modulul „Admiterea”, au fost 

dezvoltate și adaptate cerințelor impuse în perioada pandemică, asigurând continuitatea 

activităţilor universitare; 

4. A fost dezvoltat şi implementat primul modul de „Achitare on-line”, fiind aplicat inițial în 

achitarea taxei de admitere, ulterior fiind aplicat şi pentru alte servicii prestate de UTM; 

5. Elaborarea modulului on-line „Universitatea Mea”, care permite sincronizarea și accesul rapid 

la modulele din Sistemul Informațional de Management Universitar, fapt ce asigură 

transparența și accesul la informație pentru studenți și angajații UTM. Platforma poate fi 

accesată din orice locație, de pe orice dispozitiv, în timp real; 

6. Îmbunătățirea funcționalității Sistemului Unificat “Managementul Resurselor Umane, care 

are drept scop evidența cadrelor universitare prin utilizarea unui instrumentariu vast de 

funcționalități. Toate posibilitățile oferite de sistemul dat se datorează interconectării unei 

multitudini de sub-module: Planificare, Ordine, Rapoarte, Evidența Cadre, Calcul salarial, 

Pontaj, etc.; 

7. Completarea Sistemului Informațional „Arhiva Ordine” cu modulul „Notificări”, prin care 

este realizat procesul de înștiințare, prin intermediul e-mail-ului corporativ universitar, al 

fiecărui colaborator în parte, cu posibilitatea directă de accesare a documentului în care acesta 

figurează;  

8. Crearea Modulului „Omagiat”, ca parte componentă a sistemului informațional de 

management universitar, funcționalul care permite realizarea unui proces complex 

automatizat de interacțiune a diferitor algoritmi de prelucrare a datelor pentru identificarea 

http://www.utm.md/
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colaboratorilor universitari omagiați la o perioadă indicată de timp. Modulul inițializează 

interconexiunea cu diferite module SIMU pentru a efectua o colaborare perfectă a 

componentelor logice; 

9. Implementarea „Serviciului On-line de colectare a datelor”, care reprezintă un sistem 

informațional de management ce digitalizează datele contoarelor și permite emiterea facturilor 

pentru serviciile consumate, automat în mediul on-line, acţiune ce se îmbunătățește şi 

actualmente, prin instituirea citirii automate/distante și implementarea achitării on-line în baza 

MAIB sau/şi MPay – Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice; 

10. Dezvoltarea modulului „Antiplagiat”, care face parte din Sistemul Informațional de 

Management Universitar şi permite încărcarea şi validarea prin interfață prietenoasă de către 

departamentele academice a lucrărilor finale per student pentru ciclurile licență şi masterat; 

11. Completarea modulului on-line „Universitatea Mea Student” cu instrumentul ce permite 

studentului absolvent ciclul I şi II să încarce pentru verificare teza de licenţă/master la 

antiplagiat până la verificarea finală;   

12. Filmarea, montarea şi realizarea platformei web pentru cursuri on-line „Lecţii UTM”, a cărei 

dezvoltare a început din anul 2020 și se modernizează în continuare, la moment fiind elaborate 

peste 24 de cursuri, 178 de teste și sunt circa 4 981 de utilizatori activi a cărui număr este 

zilnic în creștere. În crearea contentului pentru platformă sunt implicați la moment circa 33 de 

profesori și 17 angajaţi în calitate de personal tehnic;   

13. În scopul promovării și eficientizării accesului la produsele UTM, Direcția TIC a elaborat și 

dezvoltat diverse platforme de servicii cu implementarea posibilității achitării și rezervării 

serviciilor dorite on-line 24/7, fiind create zeci de subdomenii ale paginii UTM, astfel ca: 

https://ziphouse.utm.md/, https://observator.utm.md/, cât şi alte servicii ce permit achitarea 

on-line; 

14. Actualizarea site-urilor ccoc.utm.md, cnts.utm.md, crearea site-urilor pentru conferințe 

internaționale Mechanical Transmissions: Design, Manufacturing, Simulation, Control and 

Optimization https://dmsco.utm.md/, https://ecco.utm.md, etc.; 

15.  Următoarele acțiuni, se realizează neîntrerupt de către direcţia TIC:  

• Administrarea portalurilor web 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 şi fieb.utm.md, 

fcim.utm.md, jes.utm.dm, jss.utm.md, e-twinning.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,  sport.utm.md, etc.; 

• Actualizarea informației pe site-ul utm.md; 

• Instruirea personalului UTM în plasarea informației în compartimentele site-ului 

corespunzătoare sferei de activitate a direcției / secției, crearea utilizatorilor cu drepturi 

de vizualizare / publicare; 

• Suportul versiunilor site-ului utm.md în limbile rusă, engleză, franceză; 

• Administrarea portalului de sondaje electronice pentru studenți dmc.utm.md/sondaje; 

• Colaborarea cu responsabilii de sondaje în cadrul facultăților și a departamentelor, setarea 

chestionarelor la cerere, expedierea raporturilor. Colaborarea cu 18 responsabili din 

cadrul facultăților, crearea sondajelor noi, modificarea sondajelor, generarea statisticilor 

pentru sondaje; 

• Monitorizarea resurselor web UTM în cadrul clasamentelor universitare; 

• Mentenanța sondajului electronic pentru modulul Admiterea; 

• Asigurarea securității resurselor informaţionale ale UTM. 
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16. Organizarea acţiunilor de acordare a Instrumentelor TIC în activitatea didactică – inițiativa 

dlui prof.univ., dr. hab. Viorel Bostan, Rector. În total au fost transmise în folosință pentru 

realizarea activităţii de muncă – 550 laptopuri; 

17. Modernizarea și dotarea cu echipamente a laboratoarelor UTM şi tehnologizarea aulelor de 

studii; 

18. Deschiderea Centrului de Testare PEARSON VUE SELECT, Universitatea Tehnică a 

Moldovei devenind parte a uneia dintre cele mai importante rețele de centre de testare din 

întreaga lume: PEARSON VUE (Virtual University Enterprises). În cadrul centrului pot fi 

accesate sute de examene certificate, şi nu doar în domeniul IT, ci și în cel financiar, medical, 

militar etc.;  

19. Realizarea suportului în acţiunile ce țin de cursurile on-line de pregătire pentru BAC. 

Universitatea Tehnică a Moldovei fiind prima universitate care a organizat în perioada 

pandemică și nu numai, cursuri on-line de pregătire pentru BAC. Acestea au ținut în fața 

monitoarelor peste 1 000 de participanți; 

20. Organizarea evenimentelor ştiinţifice on-line – „Noaptea cercetătorilor europeni”, cu 

asigurarea conectării on-line a câtorva mii de vizitatori; 

21. Lansarea a două studiouri video-foto la UTM; 

22. Organizarea diverselor evenimente festive, cât și diverse ședințe și instruiri live; 

23. Modernizarea centrelor de date instituţionale ale UTM; 

24. Extinderea accesului la rețeaua wireless în parcul UTM; 

25. Sporirea volumului de securitate prin extinderea zonelor de supraveghere video din cadrul 

UTM, prin montarea a peste 200 de camere video; 

26. Implementarea acces-controlului în căminele studențești ale UTM, în vederea digitalizării și 

securității accesului în căminele universitare. Acest sistem informațional va permite intrarea 

doar în baza unui cod QR generat de aplicații realizate de către Direcția TIC. Sub acest aspect 

administrația UTM își propune de a limita accesul persoanelor străine și sporirea asigurării 

ordinii publice în căminele universitare; 

27. Efectuarea auditului primar al infrastructurii de rețea şi simularea reţelei Wireless pentru 

blocurile de studii ale UTM, în scopul implementării proiectului transfrontalier „WiNet@Uni 

– Infrastructura de Rețea Transfrontalieră Comună a Universităților Tehnice din Iași și R. 

Moldova” (Joint Cross-Border Networking Infrastucture of Technical Universities of Iasi and 

Moldova 1HARD/3.1/75) ; 

28. Direcţia TIC a atras finanțări externe în sumă de 40 000 $ (dolari SUA) la UTM, în cadrul 

programului EU4Moldova Startup City Cahul, cu scopul elaborării sistemului informațional 

de management integrat și implementarea acestuia în cadrul Universității de Stat, Bogdan 

Petriceicu Haşdeu din Cahul; 

În contextul celor expuse şi prezentate în Raport, 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. A aprecia rezultatele procesului de informatizare și de dezvoltare a competențelor digitale la 

UTM în perioada 2019-2022 cu calificativul foarte bună; 

2. În vederea sporirii eficienței activităţii de digitalizare a proceselor de lucru şi instruire, precum 

şi a instituţiei în general, se recomandă a concentra eforturile în perioadele ce urmează asupra 

realizării următoarelor obiective: 

• Elaborarea Planului de acțiuni în procesul de digitalizare a UTM pentru anul 2022/2023; 

http://www.utm.md/



