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1 STRUCTURA DE CERCETARE A UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI 

1.1 Consiliul Ştiinţific 

Consiliul Ştiinţific al UTM a fost ales prin decizia Senatului UTM pe 27 martie 2018. 

Pe parcursul a.u. 2018/2019 au avut loc 5 ședințe ale Consiliului Ştiinţific. În cadrul acestor 

şedinţe s-au discutat 15 subiecte de bază, inclusiv 23 probleme curente. 

Cele 15 subiecte de bază reflectă următoarele activități: 

1. Elaborarea şi aprobarea Strategiei UTM în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru 

perioada 2019-2023 

2. Elaborarea și actualizarea regulamentelor interne ale UTM în domeniul doctoranturii şi 

cercetării-inovării. 

3. Calitatea procesului de studii: doctorat şi postdoctorat. 

4. Evaluarea programelor de studiu la doctorat. 

5. Aprobarea proiectelor de doctorat şi postdoctorat. 

6. Activitatea şcolilor doctorale. 

7. Rezultatele cercetărilor individuale ale cercetătorilor, în cadrul Facultăţilor şi Centrelor de 

cercetare. 

8. Admiterea, formarea contingentului de studenţi-doctoranzi. 

9. Promovarea revistelor universitare „Journal of Engineering Science” şi „Journal of Social 

Sciences”. 

Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 15 membri: 

Lista nominală a membrilor Consiliului Ştiinţific pentru perioada anilor 2018 – 2023 

Nr. 

crt. 
Nume, prenume Funcția 

Grad 

științific 

Titlul didactico-

științific 

1.  Bostan Viorel Rector dr. hab. prof. univ. 

2.  Bernic Mircea 
Prorector pentru cercetare și 

doctorat 
dr.hab conf. univ. 

3.  Bugaian Larisa 
Prorector responsabil probleme 

financiare și relații internaționale 
dr. hab. prof. univ. 

4.  Bostan Ion 
Director, Centrul Naţional de 

Tehnologii Spaţiale 
dr. hab. 

academician al 

AŞM, prof univ. 

5.  Tatarov Pavel 

Director al şcolii doctorale „Ştiinţa 

Alimentelor, Inginerie Economică şi 

Management” 

dr. hab. prof. univ. 

6.  Stoicev Petru Director al şcolii doctorale dr. hab. prof. univ. 

https://utm.md/acte_normative/interne/Strategia%20Cercetarii%20UTM_2018.pdf
https://utm.md/acte_normative/interne/Strategia%20Cercetarii%20UTM_2018.pdf
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Nr. 

crt. 
Nume, prenume Funcția 

Grad 

științific 

Titlul didactico-

științific 

„Inginerie Mecanică şi Civilă” 

7.  Zaporojan Sergiu 

Director al şcolii doctorale „Ştiinţa 

Calculatoarelor, Electronică şi 

Energetică” 

dr. conf. univ. 

8.  Dulgheru Valeriu 
Şef departament Bazele proiectării 

maşinilor 
dr. hab. prof. univ. 

9.  Moraru Vasile 
Conf.univ. departamentul 

Informatică şi Ingineria Sistemelor 
dr. conf. univ. 

10.  Rusu Ion 
Prof univ. departamentul Drumuri, 

Materiale, Mașini pentru Construcții 
dr. hab. prof. univ. 

11.  Stratan Ion 
Prof. univ. departamentul 

Energetică 
dr. prof. univ. 

12.  Şontea Victor 
Şef departament Microelectronică şi 

Inginerie Biomedicală 
dr. prof. univ. 

13.  Tronciu Vasile Şef departament Fizică dr. hab. prof. univ. 

14.  Albu Svetlana 

Şef departament Inginerie, 

Management şi Evaluarea 

Imobilului  

dr. hab. prof. univ. 

15.  Grumeza Irina 
Ştiinţa Alimentelor, Inginerie 

Economică şi Management 
- doctorand 

 

Funcția de secretar științific al Senatului a fost exercitată de Zaporojan Sergiu, conf. univ., dr. 

1.2 Centre, laboratoare de cercetare 

La Universitatea Tehnică a Moldovei acrivează 31 centre/laboratoare de cercetare. Acestea se 

află în componenţa departamentelor, facultăţilor sau Direcţiei Investigaţii Ştiinţifice: 

Centrele/laboratoarele subordonate nemijlocit Direcţiei Investigaţii Ştiinţifice: 

1. Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale (director, acad. Ion Bostan); 

2. Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor (director, acad. Ion Tighineanu); 

3. Laboratorul de Micro-Optoelectronică (director, dr.hab., prof. univ. Nicolae Sârbu). 

Centrele/laboratoarele subordonate facultăţilor, departamentelor: 

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii: 

  Departamentul Fizică 

4. Laboratorul de cercetare interdisciplinară (director, dr.hab., prof. univ. Vasile Tronciu); 

5. Laboratorul „Fizica şi Ingineria Solidelor Calcogenice” (director, dr.hab., prof. univ. 

Dumitru Ţiuleanu); 

https://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-urbanism-si-arhitectura/catedra-tehnologia-materialelor-si-articolelor-de-constructie/
https://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-urbanism-si-arhitectura/catedra-tehnologia-materialelor-si-articolelor-de-constructie/
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6. Laboratorul de Cercetare a Materialelor Nanostructurate (director, dr. hab., prof. univ. 

Anatol Casian); 

  Departamentul Telecomunicaţii 

7. Laboratorul de Microscopie Optică şi Comunicaţii Optice (director, dr.hab., prof. univ. 

Nicolae Sârbu); 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

  Departamentul Energetică 

8. Laboratorul de tehnologii moderne în electrotehnică şi energetică (director, dr. hab., 

prof. univ. Ion Stratan); 

  Departamentul Energetică 

9. Centrul Universitar „Energie Plus” (director, dr.hab., prof. univ. Ion Sobor); 

10. Centrul Universitar „Metronom” (director, dr., conf. univ. Alexandru Tarlajan); 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

  Departamentul Microielectronică şi Inginerie Biomedicală 

11. Centrul Nanotehnologii şi Nanosenzori (director, dr.hab., prof. univ. Oleg Lupan); 

12. Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleare (director, dr.hab., prof. univ. Artur 

Buzdugan); 

13. Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală (director, dr., prof. univ. Victor Şontea); 

  Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor  

14. Centrul de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Cibernetice (director, dr., conf. 

univ. Viorica Sudacevschi); 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

  Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor 

15. Centrul de Creativitate Tehnică (director, dr.hab., prof.univ. Valeriu Dulgheru); 

16. Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale “Precesia” (director, dr.hab., 

prof.univ. Valeriu Dulgheru);  

17. Laboratorul de Tehnologii Noi în Domeniul Angrenajelor (director, dr.hab., prof.univ. 

Valeriu Dulgheru); 

18. Centrul de elaborare a sistemelor de conversie a energiei regenerabile (director, acad. 

Ion Bostan); 

  Departamentul Inginerie Mecanică 

https://utm.md/cercetari-stiintifice/centre-stiintifice/centrul-de-creativitate-tehnica/
https://utm.md/cercetari-stiintifice/laboratoare-stiintifice/laboratorul-de-tehnologii-noi-in-domeniul-angrenajelor/
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19. Centrul Didactico-Științific Agro-Alimentar (director, dr.hab., prof.univ. Mircea 

Bernic); 

20. Centrul de Microproducţie şi Instruire „Tehnofrig” (director, dr., conf.univ. Vasile 

Cartofeanu); 

Departamentul Ingineria Fabricaţiei 

21. Centrul Nanotehnologii de Rezonanţă (director, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev); 

22. Centrul Naţional de Cercetare, Inovare şi Proiectare în Transporturi (director, dr., 

conf.univ. Ilie Manole); 

Facultatea Inginerie Tehnologia Alimentelor 

  Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

23. Centrul de Cercetări în Domeniul Păstrării Produselor Horticole (director, dr., conf. 

univ. Artur Macari); 

24. Centrul Ştiinţific de Instruire şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (director, 

dr., conf. univ. Boris Carabulea); 

  Departamentul Oenologie şi Chimie 

25. Centrul de Cercetări Oenologice (director, dr.hab., prof. univ. Rodica Sturza); 

Facultatea Urbanism şi Arhitectură 

  Departamentul Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii 

26. Centrul de cercetare Construcţii Rutiere (director, dr., conf. univ. Sergiu Bejan); 

  Departamentul Alimentări cu căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului 

27. Laboratorul de cercetări în domeniul regimurilor Hidro-Aerotermice (director, dr., conf. 

univ. Constantin Ţiuleanu); 

Facultatea Geodezie, Construcţii şi Cadastru 

  Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie 

28. Centrul de cerectare în domeniul Geologiei Inginereşti, Geotehnicii şi Fundaţiilor 

(director, dr., conf. univ. Oleg Ciobanu); 

29. Centrul de Educaţie şi de Cercetare în Tehnologii Geoinformaţionale (director, dr., 

conf. univ. Livia Nistor-Lopatenco). 

1.3 Alte subdiviziuni structurale legate de cercetare 

Pe parcursul a.u. 2017/2018 în structura universităţii au activat următoarele subdiviziuni 

universitare: 

1. Direcţia Investigaţii Ştiinţifice, inclusiv: 

https://utm.md/cercetari-stiintifice/centre-stiintifice/centrul-didactico-stiintific-agro-alimentar/
https://utm.md/cercetari-stiintifice/centre-stiintifice/centrul-de-microproductie-si-instruire-tehnofrig/
https://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-inginerie-mecanica-industriala-si-transporturi/departament-inginerie-si-management-industrial/
https://utm.md/cercetari-stiintifice/centre-stiintifice/centrul-de-cercetari-oenologice/
https://utm.md/cercetari-stiintifice/centre-stiintifice/centrul-de-educatie-si-de-cercetare-in-tehnologii-geoinformationale/
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 Secţia management şi finanţe în ştiinţă şi inovare (4 posturi) 

o Biroul administrarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare 

o Biroul evidenţă contabilă, cheltuieli de personal şi rapoarte financiare 

o Biroul de evidenţă a achiziţiilor în cadrul proiectelor de cercetare 

 Biroul Asistenţă accesare de proiecte de cercetare (1 post) 

 Biroul Protecţia proprietăţii intelectual şi transfer tehnologic (1 post) 

 Biroul Tehnologii informaţionale în ştiinţă şi inovare (1 post) 

2. Direcţia Doctorat şi Postdoctorat. 

3. Redacţia Publicaţii Ştiinţifice cu următoarele state: 

 Redactor şef coordonator; 

 Redactor paginare; 

1 Redactor (l. engleză). 

2 STRATEGIA UTM ÎN DOMENIUL CERCETARE-

DEZVOLTARE-INOVARE 

2.1 Gradul de realizare a acţiunilor planificate pentru anul universitar curent 

Vezi Anexa 1 

2.2 Planului de acţiuni pentru a.u. 2018/2019 

Prioritatea I – Dezvoltarea infrastructurii CDI 

Obiectivul specific 1.1. Restructurarea managementului instituțional al CDI 

 Completarea cu lucrări ştiinţifice a repozitoriului. Responsabili: Şefa Bibliotecii, Şefii 

direcţiilor IŞ şi DPd 

 Elaborarea aplicaţiei „Studii doctorale” şi implementarea acestuia în sistemul de 

management al şcolilor doctorale. Responsabili: Direcţia DPd 

 Elaborarea aplicaţiei „Managementul cercetării” şi implementarea acestuia în sistemul de 

management al CDI la UTM. Responsabili: Direcţiile DpD şi IŞ 

Obiectivul specific 1.2. Evaluarea internă a unităților de cercetare și restructurarea 

acestora în funcție de performanțele obținute în activitatea de CDI 

 Elaborarea metodologiei de evaluare a subdiviziunilor de cercetare. Responsabili: 

Prorector CD, DIŞ 

 Evaluarea performanţei unităţilor de cercetare în baza metodologiei elaborate. 

Responsabili: Prorector CD, DIŞ 
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Obiectivul specific 1.3. Dezvoltarea și crearea unităților de cercetare conforme domeniilor 

de cercetare solicitate de mediul socio-economic 

 Consultarea colectivelor de cercetare la momentul înaintării cererilor de proiecte în 

vederea evitării de procurare a echipamentelor deja existente la UTM. Responsabili: DIŞ 

Prioritatea II – Dezvoltarea şi motivarea resurselor umane 

Obiectivul specific 2.1. Consolidarea continuă a unităților de cercetare cu personal 

științific 

 Antrenarea studenţilor, masteranzilor în activităţi de cerceatre prin formarea centrelor/ 

birourilor de cercetare noi la facultăţi sau asigurarea bunei funcţionări a celor existente. 

Responsabili: Decanii, şefii de departamente 

 Sporirea numărului tezelor de licenţă/master cu tematici de cercetare şi asigurarea 

condiţiilor de realizare a acestora prin accesul studenţilor în centrele de cerectare. 

Responsabili: Şefii de program, şefii de departamente 

 Organizarea conferinţei anuale a studenţilor, masteranzilor şi doctoranţilor UTM. 

Responsabili: DIŞ, decanii, responsabilii pentru cercetare la facultăţi 

 Evidenţa pentru fiecare cadru ştiinţifico-didactic în parte a numărului de brevete depuse, 

articole publicate în baze de date, aprecieri la saloane intrenaţionale în scopul propunerii 

acordării suplimentului la salariu. Responsabili: DIȘ 

Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea continuă a competenței personalului de cercetare 

 Organizarea seminarelor de instruire în ajunul lansării apelurilor de proiecte de cercetare. 

Responsabili: DIŞ; 

 Modificarea regulamentelor şcolilor doctorale în scopul corelării cu actele normative 

elaborate de ANACEC. Responsabili: Direcţia Doctorat şi postdoctorat (DDPd), Directorii 

şcolilor doctorale; 

 Organizarea mobilităţilor pentru cadrele ştiinţifico-didactice în instituţii/centre de cercetare 

prestigioase de peste hotare. Responsabili: Şefii de departamente, Directorii centrelor 

ştiinţifice, directorii de proiecte de cercetare; 

 Elaborarea unui plan calendaristic de organizare a seminarelor ştiinţifice la facultăţi. 

Responsabili: DIŞ, responsabilii pentru cercetare la facultăţi; 

 Organizarea seminarelor ştiinţifice tematice la deparatmente conform planului calendaristic 

aprobat. Responsabili: Decanii facultăţilor, responsabilii pentru cercetare la facultăţi; 
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 Organizarea seminarelor ştiinţifice tematice la deparatmente conform planului de activitate 

al departamentului. Responsabili: Şefii de departamente. 

Prioritatea III – Internaţionalizarea şi cooperarea CDI 

Obiectivul specific 3.1. Consolidarea capacităților și a transferului de cunoștințe și 

tehnologii la nivel internațional  

 Stimularea participării cu rapoarte în plen/secţii la manifestaţii ştiinţifice internaţionale. 

Responsabili: DIŞ, directorii şcolilor doct., şefii de departamente, directorii centrelor de 

cercetare; 

Obiectivul specific 3.2. Integrarea internațională a cercetării 

 Asistenţă tehnică la oformarea şi aplicarea cererilor de aderare la platforme şi granturi 

internaţionale. Responsabili: DIŞ. 

Prioritatea IV – Asigurarea competivităţii şi calităţii înalte a activităţilor CDI 

Obiectivul specific 4.1. Managementul activităților de cercetare prevăzute în sarcina 

ştiinţifico-didactică 

 Elaborarea regulamentului și a metodologiei de autoevaluare a personalului academic. 

Responsabili: DIŞ;  

 Revizuirea Regulamentului cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în UTM. 

Responsabili: DIŞ;  

 Raporarea activităţii de CDI individuale în cadrul şedinţelor de departament, a 

departamentelor – la consiliile facultăţilor. Responsabili: Şefii de departamente, 

decanii,.DIŞ,  

Obiectivul specific 4.2. Atragerea finanțării CDI din surse naționale și internaționale 

Elaborarea şi înaintarea cererilor de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale 

Responsabili: DIŞ, şefii de departamente, directorii centrelor de cercetare; 

Obiectivul specific 4.3. Inovarea și transferul de cunoaștere către societate  

 Elaborarea şi înaintarea cererilor de proiecte de transfer tehnologic. Responsabili: 

Directorii proiectelor de cercetare care se finalizează în anii 2018 – 2019: 

 Întâlniri cu mediul de afaceri pentru determinarea posibilităţilor de încheiere a contractelor 

economice de implementare a rezultatelor ştiinţifice. Responsabili: Şefii de departamente, 

şefii centrelor/laboratoarelor ştiinţifice. 

Obiectivul specific 4.4. Dezvoltarea și valorificarea eficientă a proprietății intelectuale a 

UTM 
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 Suportarea şi în continuare de către UTM a taxelor necesare pentru depunerea cererilor de 

brevet pentru brevetele în care UTM figurează în calitate de aplicant. Responsabili: DIŞ; 

 Monitorizarea procedurii de acordare a suplimentelor la salariu autorilor de brevete 

conform regulamentului în vigoare. Responsabili: DIŞ. 

Obiectivul specific 4.5. Stabilirea unor instrumente eficiente de monitorizare și stimulare a 

activităților CDI 

 Coordonarea şi monitorizarea pregătirii şi prezentării rapoartelor ştiinţifice finale pe 

proiecte de cercetare instituţională. Responsabili: Prorector pentru cercetare şi doctorat, 

DIŞ, directorii de proiecte; 

 Audierea rapoartelor ştiinţifice pe proiecte instituţionale în cadrul seminarelor ştiinţifice 

organizate de centrele deCerectareDezvoltere. Responsabili: DIŞ, 

 Şefii centrelor de Cercetare-Dezvoltare; 

 Audierea publică a rapoartelor ştiinţifice pe proiecte de cercetare în cadrul secţiei ŞEI a 

AŞM. Responsabili: Prorector pentru cercetare şi doctorat, DIŞ, directorii de proiecte; 

 Raportarea îndeplinirii activităţilor cercetării prevăzute în sarcina didactică de către 

personalul academic şi întocmirea raportului pe departament/facultate. Responsabili: 

Prorector pentru cercetare şi doctorat, DIŞ, directorii de proiecte; 

 Analiza rapoartelor îndeplinirii activităţilor de cerectare cercetării conform sarcinii 

didactice şi planurilor de activitate al departamentelor. Responsabili: Prorector pentru 

cercetare şi doctorat, DIŞ. 

Prioritatea V – Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a CDI 

Obiectivul specific 5.1. Promovarea publicațiilor științifice ale personalului academic 

 Acreditarea revistelor UTM în sistemul naţional. Responsabili: Redacţia Publicaţii 

Ştiinţifice; 

 Modificarea/elaborarea regulamentelor interne ale UTM cu privire la publicarea articolelor 

în revistele UTM pentru ocuparea posturilor didactice, susţinerea tezelor de doctorat, etc. 

Responsabili: Prorector pentru cercetare şi doctorat, Redacţia Publicaţii Ştiinţifice, şefi 

departamente; 

 Procurarea şi implementarea soft-ului „Antiplagiat”. Responsabili: Redacţia Publicaţii 

Ştiinţifice;  

 Organizarea seminarelor „WRITING RESEARCH ARTICLES IN ENGLISH”. 

Responsabili: Redacţia Publicaţii Ştiinţifice; 
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 Înaintarea propunerilor de proiecte pentru editarea monografiilor. Responsabili: Şefii de 

departamente, directorii centrelor de cercetare. 

Obiectivul specific 5.2. Sporirea vizibilității activităților CDI prin prezentarea rezultatelor 

în cadrul manifestărilor științifice 

 Organizarea manifestaţiilor ştiinţifice internaţionale la facultăţi. Responsabili: DIŞ, decanii 

facultăţilor. 

 Organizarea workshop-urilor tematice în cadrul proiectelor de cerectare. Responsabili: 

DIŞ, responsabilii pentru cercetare la facultăţi; 

 Organizarea manifestaţiilor cu ocazia zilei cercetătorului european, zilei ştiinţei, zilei 

inventatorului, etc. Responsabili: DIŞ, responsabilii pentru cercetare la facultăţi. 

Obiectivul specific 5.3. Avansarea continuă a rating-ului UTM în clasamente 

internaționale ale Universităților 

 Înregistrarea personalului academic al UTM pe platformele internaționale de promovare a 

vizibilității cercetătorilor. Responsabili: Responsabilii pentru cercetare la facultăţi; 

 Monitorizarea completării permanente a rezultatelor cercetării colaboratorilor pe 

platformele internaţionale Google Scholar, Research Gate, etc. Responsabili: Responsabilii 

pentru cercetare la facultăţi. 

Obiectivul specific 5.4. Popularizarea rezultatelor CDI 

 Mediatizarea tuturor evenimentelor științifice marcante. Responsabili: DIŞ; 

 Renovarea structurii şi conţinutului paginii web a compartimentului cerectare. 

Responsabili: DIŞ; 

 Promovarea în rețele de socializare și pe site-ul UTM a tuturor activităților de cercetare. 

Responsabili: DIŞ. 

3 Programe de studii superioarare de doctorat realizate  

3.1 Programe la ciclul III, studii superioare de doctorat 

3.1.1 Adimiterea și organizarea studiilor în cadrul școlilor doctorale 

Pe parcursul perioadei 01.11.2018 – 01.06.2019 în cadrul Şcolilor Doctorale UTM s-au 

realizat admiterea la studii doctorale conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la studii superioare de doctorat, aprobată la ședința Senatului UTM. 

Conform metodologiei pentru anul de studii 2018-2019 au fost depuse 51 de proiecte. În baza 

ordinului MECC nr. 1377 și ord.1379 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea planului de repartizare a 

granturilor doctorale și repartizarea între Școlile doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru 



 
 

 

13 

 

anul academic 2018-2019, Universității Tehnice i-au revenit 46 granturi doctorale, repartizate pe 

școli doctorale (tabel 1).  

Tabel 1. Repartizarea granturilor cu finanțare bugetară (pe școli doctorale) 

 Școli doctorale 
Proiecte 

depuse 

Proiecte 

câștigate 

Granturi 

repartizate 
Înmatriculați 

1 Știința calculatoare, electronică și 

comunicații 

11 11 11 11 (+1 cu taxă) 

2 Știința alimentelor 13 13 12 9 

3 Inginerie mecanică, industrială și 

transporturi 

10 10 9 8 

4 Inginerie civilă 8 8 8 1 (+1 cu taxă) 

5 Energetică și Inginerie Electrică 3 3 3 3 

6 Economie, Finanțe și Management 6 5 3 3 (+1 cu taxă) 

 Total  51 50 46 35 buget 

(+3 cu taxă) 

Înmatriculați la studii au fost 38 doctoranzi (cu finanțare bugetară - 35 doctoranzi și 3 

doctoranzi - studii cu taxă), inclusiv: 

 17 doctoranți la studii cu frecvență/buget; 

 18 doctoranzi - studii cu frecvență redusă/buget; 

 3 studenți la studii cu taxă (frecvență redusă). 

Din numărul total de doctoranzi înmatriculați 3 sunt cetățeni străini: 

1. Fei Wang  /buget/ (China) (ȘD Ștința Alimentelor ) 

2. Mustiață Alexandru-Florin  /taxă/ (România) (ȘD Inginerie civilă) 

3. Donosă Ștefan  /taxă/ (România) (ȘD Știința Calculatoarelor, Electronică și 

Comunicații) 

Actualmente la UTM sunt înregistrați 121 doctoranzi, dintre care 7 (5,7%) sunt în concediu 

academic. Distribuția doctoranzilor pe ani de studiu este următoarea: 

- Anul 1 - 35 doctoranzi; 

- Anul 2 - 24 doctoranzi; 

- Anul 3 - 28 doctoranzi; 

- Anul 4 - 27 doctoranzi.  

Numărul doctoranzilor activi pe Şcoli Doctorale constituie 114 persoane, inclusiv:  

 Inginerie Mecanică și Civilă – 26 (22,8 %); 

 Ștința Calculatoarelor, Electronică și Energetică – 48 (42,1%);  

 Ştiinţa Alimentelor, Ingineria Economică și Management – 40 (35,1%).  
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Din numărul total de doctoranzi, 42 persoane realizează sarcini didactice în cadrul UTM. Pe 

parcursul anului, din cauza nereuşitei academice şi a pierderii legăturii cu conducătorul ştiinţific, dar 

și din dorință proprie au fost exmatriculaţi 6 doctoranzi. 

În anul 2018 instruirea la studii superioare de doctorat, ciclul III a fost realizată în cadrul a 6 

școli doctorale: Știința calculatoare, electronică și comunicații; Știința alimentelor; Inginerie 

mecanică, industrială și transporturi; Inginerie civilă; Energetică și Inginerie Electrică; Economie, 

Finanțe și Management. Prin Decizia Consiliului Științific din 25.01.2019 școlile doctorale au fost 

comasate, rezultînd 3 școli doctorale (figura 1). 

18

ȘD Știința
Alimentelor (26 d)

Director ȘD: Pavel 
TATAROV, 

dr.hab.,prof.univ.

+
ȘD Economie Finanțe
și Management (16 d)

Director ȘD: Svetlana ALBU, 
dr.hab., prof.univ.

=

ȘD Știința Alimentelor, 
Inginerie Economică și 

Management (31 d)

Director ȘD: Pavel TATAROV, dr.hab., prof.univ.

ȘD Știința
Calculatoarelor, 

Electronică și 
Comunicații (38 d)

Director ȘD: Victor ȘONTEA, 
dr., prof. univ.

+
ȘD Energetică și 

Energie Electrică (9 d)

Director ȘD: Valentin ARION, 
dr.hab.,prof.univ. 

=
ȘD Știința Calculatoarelor, 

Electronica și Energetică (47 d)

Director ȘD: Sergiu ZAPOROJAN, 

dr.conf.univ.

ȘD Inginerie Mecanică, 
Industrială și 

Transporturi (14 d)

Director ȘD: Petru STOICEV, 
dr.hab., prof.univ.

+
ȘD Inginerie Civilă

(10 d)

Director ȘD: Ion RUSU dr. 
hab., prof.univ.

=
ȘD Inginerie Mecanică și Civilă

(24 d)

Director ȘD: PetruSTOICEV, dr.hab., prof.univ.

Școli doctorale (Decizia CȘ din 25.01.2019)

29.01.2019

 

Figura 1. Scolile doctorale după comasare (din 25.01.2019) 

 

În luna noiembrie 2018 în cadrul Şcolilor Doctorale au fost aprobați membrii comisiilor de 

îndrumare pentru doctoranzii anului I.  

În cadrul Şcolilor Doctorale au fost organizate ore auditoriale pentru doctoranzii anului I, 

după cum urmează: 

- pentru toţi doctoranzii au fost predate ore la disciplinele: Dezvoltare durabilă globală (30 ore) 

şi Istoria şi Metodologia Cercetării (30 ore); 

- Şcoala Doctorală Inginerie civilă: Fiabilitatea şi mentenanţa construcţiilor (30 ore); Calitate şi 

confort în construcţii (30 ore); Reabilitări şi modernizări în construcţii (30 ore); 

- Şcoala Doctorală Ştiinţa Alimentelor: Metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul “Ştiinţa 

Alimentelor” (30 ore); Controlul calităţii alimentelor (30 ore); Bazele conceptuale ale calităţii şi 

siguranţei alimentelor (30 ore); Antreprenoriat: iniţierea afacerii (30 ore); 
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- Şcoala Doctorală Economie, Finanţe şi Management: Metodologia managementului de 

proiect (30 ore); Managementul riscurilor în afaceri (30 ore); Abordarea sistemică (30 ore); 

- Şcoala Doctorală Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii: Achiziţia, prelucrarea 

şi interpretarea datelor experimentale (24 ore); Tehnici de scriere şi redactare academică (21 ore); 

- Şcoala Doctorală Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi: Tehnici de scriere şi 

redactare academică (30 ore); Achiziţia, prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale (30 ore); 

Computer Aided Engineering (CAE) (30 ore). 

La finalizarea orelor doctoranzii au susţinut examene la disciplinele menționate, precum şi 

examene de specialitate privind formarea competenţelor profesionale.  

Doctoranzii sunt îndrumaţi de către 70 conducători de doctorat, în total acest drept îl au 111 

persoane, dintre care 76 deţin titlul științific de doctor şi 35 de doctor habilitat  

În perioada 01.11.2018 – 01.06.2019 șapte persoane au obţinut dreptul de conducător de 

doctorat; în legătură cu expirarea termenului de conducere, pentru 6 conducători a fost reconfirmat 

acest drept în baza completării dosarului de abilitare; pentru o persoană a fost prelungit dreptul de 

conducător de doctorat de către ANACEC.  

3.1.2 Teze de doctorat / doctor habilitat susținute 

Pe parcursul anului 2018-2019 au susținut teza de doctor următorii doctoranzi:  

1. DOROFEEVA Liubovi (521.01. Teorie economică şi politici economice), cond. șt. - 

COJUHARI Andrei, dr. hab., prof.univ.  

2. ȚURCANU Tatiana (521.01. Teorie economică şi politici economice), cond. șt. – BUGAIAN 

Larisa, dr. hab., prof. univ. 

3. CEBAN Oleg (211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii), cond. șt – POLCANOV 

Vladimir, dr., conf. univ. 

4. PROASPĂT Eduard (211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii), cond. șt. – RUSU 

Ion, dr. hab., prof. univ. 

5. CÎRLAN Alexandru (211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii), cond. șt. – 

POLCANOV Vladimir, dr., conf. univ. 

6. VLASENCO Ana (262.01. Geodezie și tehnologii geoinformaționale), cond. șt. – CHIRIAC 

Vasile, dr., conf. univ. 

7. RÂȘCOVOI Alexandru (211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii), cond. șt. - 

POLCANOV Vladimir, dr., conf. univ. 
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8. TRONCIU Sergiu (212.01. Arhitectura clădirilor și edificiilor), cond. șt. – NESTEROV Tamara, 

dr., cercet. 

9. DOROGAN Andrei (134.01. Fizica și tehnologia materialelor), cond. șt. – SÎRBU Nicolae, dr. 

hab., prof. univ. 

10. RUSU Mariana (122.03. Modelare, metode matematice, produse program), cond. șt. - Vasile 

MORARU, dr., conf. univ.,UTM, Horia-Nicolai TEODORESCU, dr., prof. univ. acad., UT „Gh. 

Asachi” din Iași. 

11. COSOVSCHI Pavel (242.05.Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare), cond. șt. – MAZURU 

Sergiu, dr., conf. univ. 

12. POSTOLACHE Vitalie (01.04.10.Fizica și ingineria semiconductorilor), cond. șt. – 

TIGHINEANU Ion, acad., dr. hab., prof. univ.  

13. DODU Aliona (521.03. Economie și management în domeniul de activitate), conducător 

științific: dr. hab., prof. univ. GOROBIEVSCHI Svetlana. 

14. GOLUB Roman (253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (produse 

horticole), Conducător ştiinţific: dr. în chimie, conf. cercetător, Eugen IORGA. 

A fost susţinută o teză de doctor habilitat în tehnică de către Sergiu MAZURU (242.05 – 

Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare), consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. 

Ion BOSTAN 

3.2 Programe de studii postdoctorat 

Actualmente, postdoctoratul se desfășoară la următoarele programe: 

 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi 

procedeelor); 

 122.03. Modelare, metode matematice, produse program 

Pentru anul de studiu 2019-2020 au fost solicitate granturi postdoctorale la următoarele 

programe: 

 253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară 

 253.04. Securitatea produselor alimentare 

3.3 Activități extracurriculum a doctoranzilor 

Doctoranzii s-au manifestat activ și în cadrul unui șir de activități, printre care: 

 Conferinţe şi Expoziţii naţionale şi internaţionale în număr de 118 participări (Moldova, 

România, Rusia, Irlanda, Ucraina, Franţa, Germania); 
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 Salonul International al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2018, ediţia 

XVI, 21-23 martie 2018, Cluj-Napoca, România; 

 European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2018 17-19 mai 2018, Iaşi, 

România; 

 XXII-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer 

INVENTICA 2018, 27-29 iunie 2018, Iaşi, România 

 Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret, 7-9 iunie 2018, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; 

 Manifestări ştiinţifice internaţionale – b6-a ediţe a Conferinţei Internaţionale Telecomunicaţii, 

Electronică şi Informatică „ICTEI 2018”, 24 – 27 mai 2018, a XIII-a ediţie a Simpozionului 

Internaţional „CUCUTENI-5000 Redivivus: știinţe exacte şi mai puţin exacte”, 18-20 mai 

2018, a 22-a ediţe a Conferinţei Internaţionale „ImanEE 2018”, 31 mai – 2 iunie 2018, a 25-a 

Conferinţă de Matematică Aplicată şi Industrială – „CAIM 2018”, 20 – 23 septembrie 2018, 

Conferinţa internaţională, ediţia a IV-a „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară ” MTFI 

– 2018, 18 – 20 octombrie 2018, a IX – Conferinţă Tehnico – Ştiinţifică Internaţională 

“Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, 15 – 17 noiembrie 2018; 

 La expoziţia din data de 4-5 mai 2018 „Creaţia deschide Universul”, UTM, au participat activ 

doctoranzii: MAGARIU Nicolae, cond. șt. dr. hab., prof. univ. LUPAN Oleg; MUNTEANU 

Silvia, cond. şt. dr., conf. univ. SUDACEVSCHI Viorica; BOLȘAIA Victoria, cond. şt. dr., 

conf. univ. CARABULEA Boris; RADU Oxana, cond. şt. dr. hab., prof. univ. TATAROV 

Pavel, dr., conf. univ. BAERLE Alexei; GRUMEZA Irina şi CUŞMENCO Tatiana, cond. şt. 

dr., conf. univ. MACARI Artur; 

 Doctorandul anului III CIOBANU Vladimir, conducător ştiinţific dl TIGHINEANU Ion, 

academician a beneficiat de un stagiu de cercetare oferit de Serviciul de Schimb Academic 

German (DAAD) la Universitatea din Kiel, Germania. 

 Doctoranda anului III PLEŞCO Irina, conducător ştiinţific dl TIGHINEANU Ion, 

academician, în perioada 2018-2019 va efectua un stagiu de cercetare la Universitatea din 

Kiel, Germania, unde a făcut cunoştinţă cu metodele de cercetare a nanomaterialelor de înaltă 

precizie ca TEM, SEM şi XRD şi a efectuat cercetarea materialelor pe tematica tezei de 

doctorat; 

 S-au înregistrat 111 de participări în proiecte naţionale şi internaţionale, dintre care 64 – 

naţionale şi 47 – internaţionale;  
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 În perioada 01.11.2017 – 01.06.2018 doctoranzii au publicat 115 articole ştiinţifice; 

 Au fost depuse 6 cereri privind obţinerea brevetelor.  

În scopul organizării şi desfăşurării studiilor superioare de doctorat, ciclul III, au fost 

organizate şi desfăşurate următoarele şedinţe: 

- 5 şedinţe cu Directorii Şcolilor Doctorale privind problemele curente în cadrul 

Şcolilor Doctorale; 

- şedinţe cu conducătorii de doctorat în cadrul fiecărei Şcoli Doctorale; 

În scopul participării la competiţia proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea granturilor 

doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2018-2019 au fost depuse la Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 28 proiecte ştiinţifice de către conducătorii de 

doctorat; 

Reprezentanța din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) și Agenția Națională de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, au lansat concursul național „Teza mea de doctorat în 

180 de secunde”, destinat doctoranzilor și cercetătorilor vorbitori de limbă franceză. Prin lansarea 

acestui concurs, organizatorii și partenerii au dorit promovarea și dinamizarea cercetării în Republica 

Moldova, consolidarea dialogului dintre știință și societate, precum și valorificarea culturii 

francofone în mediul universitar din Republica Moldova. Din cadrul UTM au participat 3 doctoranți: 

 Sveatoslav POSTORONCA (locul I) – ȘD Știința Calculatoarelor, Electronică și 

Energetică; 

 Cristina EFREMOV – ȘD Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică; 

 Vladislav COJUHARI – ȘD Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică; 

Ca urmare a consucrsului, premiul I a fost căștigat de Sveatoslav POSTORONCA, doctorand 

Universitatea Tehnica din Moldova, subiectul tezei – „Integrarea micro-rețelelor inteligente în 

rețelele de distribuție a energiei”. 

Un grup de doctoranzi ai UTM – Inga Lisnic, Silvia Munteanu, Veronica Andrievschi-Bagrin, 

Violina Popovici, ghidați de către dr., conf. univ. Irina Cojuhari, au participat la Școala de Vară 

ECODAM, organizată de Facultatea de Informatică Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași. 

Doctoranzii și cadrele științifico-didactice au beneficiat în perioada 23-24 mai 2019 de un 

curs de Writing for publication, organizat de UTM și Universitatea din Craiova, Departamentul de 

Studii britanice, americane și germanice. Trainer fiind dr. Sorin Cazacu, șeful Departamentului.  

https://www.facebook.com/silvia.munteanu.961?__tn__=KH-R&eid=ARCMF1obhHpyLOpVtyOhE8rNuDAtE0VlL2DSHkS7y-fD26M2syVuEjFDuBt9ET2wLRMOG-bRi6kHoDvw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNiwHeksEf6jMxe9u2jpSA54JtYwvoyw0EmFmaxPEBw_065FqSId-yVSh2HMx2eJAocXHChlf8HzB3DPSabQ2PjeM_pzxFIzFTHGORuJbuTdcJl6bNWsSFMjQtR5Sy-IDT4UYTwz5eczjLeQfnXKaw_PwiQl897p4tmReL6GMnFSPnv7KLXtNhSdQuPwqHtITc3LSjrZqt-gsguC34yPe-Bi83Gmw8jTALYeJTYOp0__YzNIOifdiWgcGgm3tGKy7N0ISRm-6gPJa3YPQtN26DF-ijsMOkov6mxa3jsLB4RKsILQPNmjyc5C1m-Uvi99U73YeZPA7dyLYWSl7GvcxLonQf7DrcVdk9T_A_m5pG7ipJRMvz8Xr9a5QCcHQ6nPhAlmxe02flQqIrpyBlejamY4UeozmOHDfaBMIm-PMlSF3I1ZOaN6OSRDc-Hx9KD1sXFI3A_SQ-P_7jZg_a--71PensL84dDmDp
https://www.facebook.com/andrievschi.veronica?__tn__=KH-R&eid=ARARhNHG8C1CEFUxKoEobJ1isgsDWPE7am5S__mo-4585U7CLy6HfkAYcrkBu8lnoY_5q5Eqsn_Sd_tA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNiwHeksEf6jMxe9u2jpSA54JtYwvoyw0EmFmaxPEBw_065FqSId-yVSh2HMx2eJAocXHChlf8HzB3DPSabQ2PjeM_pzxFIzFTHGORuJbuTdcJl6bNWsSFMjQtR5Sy-IDT4UYTwz5eczjLeQfnXKaw_PwiQl897p4tmReL6GMnFSPnv7KLXtNhSdQuPwqHtITc3LSjrZqt-gsguC34yPe-Bi83Gmw8jTALYeJTYOp0__YzNIOifdiWgcGgm3tGKy7N0ISRm-6gPJa3YPQtN26DF-ijsMOkov6mxa3jsLB4RKsILQPNmjyc5C1m-Uvi99U73YeZPA7dyLYWSl7GvcxLonQf7DrcVdk9T_A_m5pG7ipJRMvz8Xr9a5QCcHQ6nPhAlmxe02flQqIrpyBlejamY4UeozmOHDfaBMIm-PMlSF3I1ZOaN6OSRDc-Hx9KD1sXFI3A_SQ-P_7jZg_a--71PensL84dDmDp
https://www.facebook.com/violina.popovici?__tn__=KH-R&eid=ARBKr6GpyRR3yBUhDn2wc7ocsr1rdiDryNLDJF_KNc0Av2pgFQpVoBRiCAW-e1-FriuEPFgYJ8C4RxKS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNiwHeksEf6jMxe9u2jpSA54JtYwvoyw0EmFmaxPEBw_065FqSId-yVSh2HMx2eJAocXHChlf8HzB3DPSabQ2PjeM_pzxFIzFTHGORuJbuTdcJl6bNWsSFMjQtR5Sy-IDT4UYTwz5eczjLeQfnXKaw_PwiQl897p4tmReL6GMnFSPnv7KLXtNhSdQuPwqHtITc3LSjrZqt-gsguC34yPe-Bi83Gmw8jTALYeJTYOp0__YzNIOifdiWgcGgm3tGKy7N0ISRm-6gPJa3YPQtN26DF-ijsMOkov6mxa3jsLB4RKsILQPNmjyc5C1m-Uvi99U73YeZPA7dyLYWSl7GvcxLonQf7DrcVdk9T_A_m5pG7ipJRMvz8Xr9a5QCcHQ6nPhAlmxe02flQqIrpyBlejamY4UeozmOHDfaBMIm-PMlSF3I1ZOaN6OSRDc-Hx9KD1sXFI3A_SQ-P_7jZg_a--71PensL84dDmDp
https://www.facebook.com/irina.cojuhari?__tn__=KH-R&eid=ARD6teB5mWtFz4mFSYdhlWozSMhAj2gxtaSxPPqJs1srCzG2fgnP5OOC4T_ToNnYOvsN3rm0aCrcwtFs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNiwHeksEf6jMxe9u2jpSA54JtYwvoyw0EmFmaxPEBw_065FqSId-yVSh2HMx2eJAocXHChlf8HzB3DPSabQ2PjeM_pzxFIzFTHGORuJbuTdcJl6bNWsSFMjQtR5Sy-IDT4UYTwz5eczjLeQfnXKaw_PwiQl897p4tmReL6GMnFSPnv7KLXtNhSdQuPwqHtITc3LSjrZqt-gsguC34yPe-Bi83Gmw8jTALYeJTYOp0__YzNIOifdiWgcGgm3tGKy7N0ISRm-6gPJa3YPQtN26DF-ijsMOkov6mxa3jsLB4RKsILQPNmjyc5C1m-Uvi99U73YeZPA7dyLYWSl7GvcxLonQf7DrcVdk9T_A_m5pG7ipJRMvz8Xr9a5QCcHQ6nPhAlmxe02flQqIrpyBlejamY4UeozmOHDfaBMIm-PMlSF3I1ZOaN6OSRDc-Hx9KD1sXFI3A_SQ-P_7jZg_a--71PensL84dDmDp
https://www.facebook.com/UAICdinIASI/?__tn__=KH-R&eid=ARC8GDpW12PQFszRtLDbB5tqpyqS4XVtCVehjUmZMe0GhnzZHJa_qL-qMkcHEAqFB6UDXe73S7OiS59M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNiwHeksEf6jMxe9u2jpSA54JtYwvoyw0EmFmaxPEBw_065FqSId-yVSh2HMx2eJAocXHChlf8HzB3DPSabQ2PjeM_pzxFIzFTHGORuJbuTdcJl6bNWsSFMjQtR5Sy-IDT4UYTwz5eczjLeQfnXKaw_PwiQl897p4tmReL6GMnFSPnv7KLXtNhSdQuPwqHtITc3LSjrZqt-gsguC34yPe-Bi83Gmw8jTALYeJTYOp0__YzNIOifdiWgcGgm3tGKy7N0ISRm-6gPJa3YPQtN26DF-ijsMOkov6mxa3jsLB4RKsILQPNmjyc5C1m-Uvi99U73YeZPA7dyLYWSl7GvcxLonQf7DrcVdk9T_A_m5pG7ipJRMvz8Xr9a5QCcHQ6nPhAlmxe02flQqIrpyBlejamY4UeozmOHDfaBMIm-PMlSF3I1ZOaN6OSRDc-Hx9KD1sXFI3A_SQ-P_7jZg_a--71PensL84dDmDp
https://www.facebook.com/UAICdinIASI/?__tn__=KH-R&eid=ARC8GDpW12PQFszRtLDbB5tqpyqS4XVtCVehjUmZMe0GhnzZHJa_qL-qMkcHEAqFB6UDXe73S7OiS59M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNiwHeksEf6jMxe9u2jpSA54JtYwvoyw0EmFmaxPEBw_065FqSId-yVSh2HMx2eJAocXHChlf8HzB3DPSabQ2PjeM_pzxFIzFTHGORuJbuTdcJl6bNWsSFMjQtR5Sy-IDT4UYTwz5eczjLeQfnXKaw_PwiQl897p4tmReL6GMnFSPnv7KLXtNhSdQuPwqHtITc3LSjrZqt-gsguC34yPe-Bi83Gmw8jTALYeJTYOp0__YzNIOifdiWgcGgm3tGKy7N0ISRm-6gPJa3YPQtN26DF-ijsMOkov6mxa3jsLB4RKsILQPNmjyc5C1m-Uvi99U73YeZPA7dyLYWSl7GvcxLonQf7DrcVdk9T_A_m5pG7ipJRMvz8Xr9a5QCcHQ6nPhAlmxe02flQqIrpyBlejamY4UeozmOHDfaBMIm-PMlSF3I1ZOaN6OSRDc-Hx9KD1sXFI3A_SQ-P_7jZg_a--71PensL84dDmDp
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Pe parcursul 2018-2019, doctoranzii au beneficiat de următoarele burse:  

 Bursa Federației Mondiale a Savanților - 2018 Oxana Radu, Școala doctorală Știința 

alimentelor.  

 Bursa de excelență a Guvernului: 

- Mihail Balan – Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și comunicații 

- Nicolae MAGARIU – Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și comunicații;  

- Popovici Violina – Școala doctorală Știința alimentelor.  

 Bursa nominală „Sergiu Rădăuțanu” – Vladimir CIOBANU, Școala doctorală Știința 

calculatoarelor, electronică și comunicații 

Pentru pentru Premiul Senatului „Cel mai bun doctorand al anului” au aplicat : 

 Nicolai ABABII, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

 Victoria DANILA, Facultatea Textile și Poligrafie 

 Mihail BALAN, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 

 Mihail IACOB, FacultateaElectronică și Telecomunicații 

 Violina POPOVICI, Facultatea Tehnologia alimentelor 

 Igor CEBOTARENCO, Facultatea Inginerie Economică și business 

 Oleg CEBAN, facultatea Construcție, Geodezie și Cadastru 

La proiecte instituționale au particiapt 18 doctoranzi în calitate de: 

- Cercetători științifici – 10 doctoranzi 

- Ingineri – 6 doctoranzi 

- Tehnicieni – 2 doctoranzi 

4 IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ŞI STRATEGIILOR NAŢIONALE 

ÎN DOMENIUL CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 

4.1 Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 (HG nr. 920 

din 7 noiembrie 2014) 

Obiectivul general 1. Guvernarea domeniului cercetării-dezvoltării în baza unui model 

consensual de administrare, orientat spre performanţă şi excelenţă 

Noile cunoştinţe pot apărea numai dacă există infrastructuri de cercetare de bună calitate şi 

accesibile. Astfel, în scopul eficientizării cercetării la UTM, au avut loc modificări şi a Direcţiei 

Investigaţii Ştiinţifice fiind create trei Birouri noi, unul destinat asistenţei accesare de proiecte de 

cercetare şi al doilea - destinat protecţiei proprietăţii intelectuale şi managementului transferului 

tehnologic. 
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Stimularea performanţei şi excelenţei în domeniul cercetării-dezvoltării la UTM este asigurată 

prin alocaţii suplimentare la salariu pentru brevete obţinute şi articole publicate în reviste ISI în anul 

de referinţă. 

Obiectivul general 2. Dezvoltarea capacităţilor umane, instituţionale şi de infrastructură 

Capitalul uman este principala premisă de dezvoltare a cercetării. Astfel, studenţii, 

masteranzii şi doctoranzii beneficiază de diverse oportunităţi în ceia ce priveşte urmarea cursurilor de 

management al proprietăţii intelectuale. La UTM creativitatea şi inovarea stau la baza procesului 

educaţional. 

Implicarea cercetătorilor în procesul educaţional se realizează şi prin implicarea studenţilor, 

masteranzilor şi doctoranzilor ca cercetători stagiari în proiectele de cercetare.  

Obiectivul general 3. Definirea şi managementul priorităţilor de cercetare 

La şedinţa Senatului UTM din 25.09.2018 (p.v. nr. 2) a fost aprobată „Strategia Universității 

Tehnice a Moldovei în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019 – 2023” 

în care sunt trasate şi priorităţile de cercetare ale UTM pe perioada menţionată: . Managementul 

priorităţilor de cercetare prevede cîteva aspecte importante. Acestea sînt: selectarea priorităţilor 

propriu-zise astfel, încât acestea să corespundă necesităţilor societăţii, tendinţelor internaţionale, 

capacităţilor şcolilor de cercetare existente; menţinerea unui dialog cu actorii principali ai societăţii 

(parteneri, politicieni, beneficiari); managementul curent pentru a asigura orientarea eforturilor şi 

concentrarea resurselor pentru atingerea scopurilor propuse. 

 

61. Pentru a depăşi inerţia din domeniul cercetării-dezvoltării, priorităţile de cercetare trebuie 

să fie identificate şi aprobate pentru o perioadă mai lungă de timp. O astfel de abordare permite 

formarea capacităţilor necesare, dar şi asigurarea transferului rezultatelor către societate. 

62. Pentru complementarea direcţiilor strategice şi priorităţilor tematice de cercetare cu 

programele comunitare de cercetare (Strategia sectorială a Uniunii Europene Orizont 2020), în 

contextul asocierii Republicii Moldova la Spaţiul European de Cercetare, direcţiile strategice în sfera 

cercetării-dezvoltării a Republicii Moldova pentru anii 2014-2020 vor fi în consonanţă cu cele şase 

direcţii-cheie din Strategia sectorială a Uniunii Europene Orizont 2020: 

1) sănătatea, schimbările demografice şi bunăstarea;  

2) securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea în domeniul marin şi bioeconomia;  

3) sursele de energie sigure, ecologice şi eficiente;  

4) mijloacele de transport inteligente, ecologice şi integrate;  
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5) combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi materiilor prime; 

6) societăţile sigure, inovatoare şi incluzive. 

63. Acordul de parteneriat între Guvern şi Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare va 

constitui instrumentul consensual prin care Guvernul deleagă Agenţiei Naţionale pentru Cercetare-

Dezvoltare competenţa de implementare a politicii de stat în domeniul cercetării-dezvoltării, pe un 

termen de cel puţin 4 ani în baza direcţiilor strategice ale sferei de cercetare-dezvoltare, aprobate de 

Parlament. 

4.2 Strategia Inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru 

competivitate” 

În scopul creării abilităţilor de inventică şi creativitate tehnologică, programele de studiu de la 

Universitatea Tehnică a Moldovei includ diverse cursuri speciale ca: 

 Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi prevede la toate programele de 

studiu, Ciclul I disciplina obligatorie “Teoria mecanismelor şi creativitatea tehnică” – 8 

credite (semestrul 3); 

 La ciclul II de studii – master, toate programele de studiu includ diciplina obligatorie de 5 

credite “Metodologia cercetării ştiinţifice şi proprietatea intelectuală” 

 Ciclul III – Doctorat cuprinde în toate programele de doctorat disciplina obligatore “Istoria şi 

Metodologia cercetării şi creativitatea tehnică” 

Promovarea creativităţii şi inovării în rândul tineretului la UTM se realizează cu succes şi în 

cadrul diverselor concursuri şi olimpiade, ca exemplu: 

 21 martie 2109 – Concursul “Tânărul Creator” care cuprinde două domenii:  

o Creativitate tehnică 

o Creativitate artistică 

 29 mai 2019 Concursul “Ingineria Sistemelor Microelectronice ” – Sergiu Rădăuţanu 

În scopul popularizării mai intense a cercetării şi rezultatelor obţinute, precum şi a inovaţiilor 

din mediul international UTM periodic prezintă rezultatele obţinute pe pagina web a UTM 

(https://utm.md/) şi în cadrul diverselor emisiuni, interviuri, ca exemplu: 

 Emisiunea la radioul Sputnic din 9 iulie 2019 ora 900 despre premiul Grand PRIZE 

obţinut la Expoziţia Internaţională INVENTICA 2019  

 Emisiunea „Obiectiv Comun” cu genericul „O Cercetare şi Inovare, Programe de 

Dezvoltare” la postul de televiziune TVR Moldova din 11 iulie 2019, ora 1700. 

https://utm.md/
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UTM duce o politică consecventă de promovare şi implicare a tinerilor cercetători în proiecte 

naţionale şi internaţionale. Cu atât mai mult, este mult încurajată şi înaintarea proiectelor ce cercetare 

de către echipele de tineri savanți. Astfel, în 2019 la UTM se află în derulare 6 proiecte pentru tineri 

cercetători. 

În ceea ce priveşte asigurarea instruirii cercetătorilor ştiinţifici în domeniul managementului 

inovaţiilor, în anul universitar 2019 au fost organizate două seminare, unul referitor la modalităţile de 

scriere a propunerilor de proiecte internaţionale, şi altul la modalitatea de a scrie un articol în limba 

engleză. 

Au fost realizate şi unele modificări ale infrastructurii Direcţiei Investigaţii Ştiinţifice prin 

crearea a trei posturi noi: 

 Biroul Asistenţă accesare de proiecte de cerectare; 

 Biroul Protecţia proprietăţii intelectuale şi transfer tehnologic; 

 Biroul tehnologii informaţionale în ştiinţă şi inovare; 

Nu mai puţin importantant este şi deschiderea de noi centre de cerectare în domenii necesare 

economiei naţionale, cum sunt 

 Centrul de Cercetare „Observatorul de Siguranță a Infrastructurii Rutiere” 

 Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Materialelor Amorfe și Nanostructurate  

4.3 Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 

UTM asigură condiţiile necesare pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice în diferite domenii, 

organizarea expoziţiilor, conferinţelor naţionale şi internaţionale. O atenţie aparte se acordă brevetării 

tehnologiilor şi produselor noi. 

În scopul susţinerii brevetării rezultatelor obţinute în cercetare Universitatea Tehnică a 

Moldovei întreprinde următoarele măsuri: 

 Suportă cheltuielile pentru taxele de depunere a cererii de brevet, cererii de examinare în 

fond şi de eliberare a brevetului de invenţie (Ordinul Rectorului nr.248-r din 06-06-2003).  

 Prin Hotărârea Senatului se stabileşte pentru fiecare brevet de invenţie obţinut un 

supliment lunar în sumă de 750 lei;  

 Pentru rezultate remarcabile la expoziţii şi saloane de inventică este stabilit un adaos cu 

caracter unic după cum urmează: medalia de aur – 500 lei; medalia de argint – 400 lei; 

medalia de bronz – 300 lei. 



 
 

 

23 

 

În scopul prevenirii riscurilor de încălcare a drepturilor asupra proprietăţii intelectuale la etapa 

de elaborare a proiectelor/tezelor de licenţă şi de master, absolvenţii semnează „Declaraţia 

studentului”. 

Pentru pregătirea practică a studenţilor în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale în 

planurile de învățământ sunt incluse unităţi de curs specifice: Creativitate tehnică, Managementul 

inovaţiei, Metodologia cercetării şi creativităţii tehnice, Metodologia cercetării şi proprietate 

intelectuală etc. 

5 ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

În anul de studii 2018/2019 activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 

inovare au fost axate pe următoarele activități: 

 Elaborarea strategiei Universității Tehnice a Moldovei în domeniul Cercetării-

Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019-2023; 

 Coordonarea cercetărilor științifice în cadrul subdiviziunilor de cercetare acreditate; 

 Promovarea mecanismelor de stimulare a performanțelor în cercetare-dezvoltare-

inovare; 

 Participarea activă la concursurile de proiecte transfrontaliere, pentru tineri cercetători, 

de organizare a manifestărilor; 

 Evaluarea activităților de cercetare a UTM prin analiza rapoartelor finale pentru anul 

2018 în cadrul UTM prezentate de subdiviziunile de cercetare și didactice ale UTM; 

 Elaborarea și semnarea contractelor și realizarea activităților de cercetare în cadrul 

programelor și proiectelor câștigate prin concurs pentru anul 2019; 

 Participarea la expoziții și saloane naționale și internaționale; 

 Organizarea manifestărilor științifice naționale, cu participare internațională și 

internaționale; 

 Promovarea inovării și transferului tehnologic, dezvoltarea infrastructurii 

incubatorului de inovare „Politehnica”; 

 Promovarea revistelor UTM prin atribuirea DOI fiecărui articol, prin înregistrarea 

revistelor în mai multe baze de date și repozitorii internaționale și naționale; 

 Organizarea unor seminare de informare în cadrul departamentelor/facultăților privind 

vizibilitatea internațională a rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării UTM. 
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5.1 Programe/proiecte de cercetare 

Anul 2018. În a doua jumătate a anului în subdiviziunile de cercetare ale UTM au fost în 

derulare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul a 25 proiecte naţionale şi internaţionale. Spectrul 

proiectelor în derulare arată astfel: 

 12 proiecte instituţionale (5 – fundamentale, 7 – aplicative); 

 1 proiect în cadrul Programelor de Stat; 

 1 proiect pentru tineri cercetători; 

 1 proiect de finanţare a conferinţelor; 

 7 proiecte multi şi bilaterale (UE, România, Ucraina); 

 1 proiect de editare a monografiilor 

 1 proiect internațional (Orizont 2020) 

Anul 2019. În prima jumătate a anului în Centrele de cercetare ale UTM au fost în derulare 

activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul a 32 proiecte naţionale şi internaţionale. Spectrul 

proiectelor în derulare arată astfel: 

 12 proiecte instituţionale (5 – fundamentale, 7 – aplicative); 

 1 proiect în cadrul Programelor de Stat; 

 6 proiecte pentru tineri cercetători; 

 5 proiecte de finanţare a conferinţelor; 

 4 proiecte multi şi bilaterale (UE, România, Ucraina); 

 1 proiect de editare a monografiilor 

 1 proiect de dezvoltare a infrastructurii de inovare 

 2 proiecte internaționale (Orizont 2020, ERASMUS+) 

Proiecte instituționale fundamentale – 5 

1. Cifrul proiectului: 15.817.02.20F.  

Titlul: Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii 

industriale de fabricare și materiale noi.  

Director de proiect: Acad. Ion Bostan 

Termen de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

 Dezvoltarea constructivă a transmisiilor precesionale sub aspectul elaborării a: structurilor cinematice 

optimizate în plan structural; metodelor de calcul la rezistenţă bazate pe metode numerice cu 

considerarea plenară a factorilor de influenţă; metodelor noi de proiectare a organelor de maşini bazate 

pe analiza cu element finit; metodelor de cercetare experimentală şi prelucrare a datelor; 
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 Elaborarea tehnologiilor industriale de fabricare a roţilor cu profil nestandard al dinţilor bazate pe 

metode convenţionale (deformare plastică, frezare, rectificare, turnare, presare pulberi metalice), 

neconvenţionale (electroeroziune, cu laser, fascicul de electroni);  

 Alegerea şi cercetarea materialelor noi pentru roţi dinţate care asigură indici calitativi înalți. 

2. Cifrul proiectului: 15.817.02.21F.  

Titlul: Cercetarea și implementarea unui sistem durabil de e-learning.  

Director: Dr. Petru Todos 

Termen de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea învăţământului superior ingineresc din R.M. în baza 

tehnologiilor noi informaţionale şi de comunicare prin implementarea metodelor de instruire cu resurse e-

learning. Obiectivele specifice sunt orientate preponderent spre dezvoltarea platformei electronice 

educaţionale a UTM; formarea potenţialului uman specializat în e-learning, adecvat cerinţelor actuale şi de 

perspectivă; asigurarea calităţii procesului de învăţământ bazat pe e-learning; extinderea arealului de utilizare 

a e-learningului pentru alte servicii educaţionale. 

3. Cifrul proiectului: 15.817.02.22F 

Titlul: Proprietățile termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și dispozitivelor cu puncte 

cuantice 

Director de proiect: Dr. hab. Anatolie Casian 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective:  

Determinarea parametrilor optimali ai materialelor organice nanostructurate de tip n și de tip p pentru aplicări 

în dispozitive termoelectrice mai eficiente de conversie directă a căldurii nefolosite în energie electrică. 

Rezultatele noastre precedente au dat posibilitatea de a câștiga prin concurs dur două proiecte științifice 

internaționale: STCU 5344 (2012-2014) și FP7 308768 (2013-2015). Alt obiectiv de bază al proiectului este de 

a participa la activitățile internaționale pentru dezvoltarea tehnologiei de comunicare optică securizată prin 

utilizarea laserelor cu puncte cuantice ca element principal. Se propune dezvoltarea implementării diferitelor 

tehnici de codificare a mesajelor, pentru îmbunătățirea securității de transmitere a informațiilor. 

4. Cifrul proiectului: 15.817.05.04F 

Titlul: Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor 

netradiționale ale aportului de energie 

Director de proiect: Dr. hab. Mircea Bernic 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 
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Securitatea alimentară necesită asigurarea populației cu produse de calitate sporită, corespunzătoare cerințelor 

comunității europene. Problema dată se referă și la produsele vegetale uscate, care pot fi obținute numai în 

urma aplicării metodelor noi și eficiente de procesare. Pentru implementarea în mediul de afacere, în special 

cel rural, a noilor procedee de deshidratare a produselor vegetale cu consum redus de energie și calitate sporită 

a produsului finit, este necesar de: 

 studiului fenomenelor de transfer ale procesul de uscare a produselor vegetale în câmpuri 

electromagnetice sub aspectul elaborării: corelațiilor optime dintre parametrii principali ai procesului 

de uscare, caracteristicile câmpului electromagnetic și ai mediului însoțite de modelări matematice; 

metodelor de investigare a mediului modificat; regimurilor optime de tratare preliminară a produselor 

vegetale prin electroplasmoliză, etc.; 

 elaborarea procesului de uscare a produselor vegetale în mediu modificat (CO2) cu scopul reducerii 

efectelor de oxidare (determinarea concentrației optime de CO2 în mediu, a parametrilor regimului 

hidrotermic ca funcție de concentrația de CO2 în mediu, parametrilor câmpului electromagnetic); 

 elaborarea procesului de uscare cu prelucrarea preliminară a produselor vegetale prin electroplazmoliz 

(determinarea intensității și tensiunii optime a câmpului electric ca funcție de umiditatea și 

dimensiunile geometrice ale produsului, a parametrilor procesului de uscare în câmp electromagnetic a 

produselor tratate prin electroplasmoliză, influenței parametrilor procesului de tratare prin 

electroplasmoliză și uscare asupra calității produsului finit). 

5. Cifrul proiectului: 15.817.02.23F 

Titlul: Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de la structură la macroproprietăți 

Director de proiect: Dr. Viorica Marina 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective:  

Progresul ştiinţific şi tehnologic la începutul secolului XXI este în primul rând condiţionat de nivelul de 

cunoaştere a comportării materialelor în funcţie de factoriii de structură şi istoria acţiunii exterioare. 

Contradicţiile care există în tratarea datelor experimentale acumulate în lumina teoriilor şi modelelor 

femenologice, promovează în mod deosebit unificarea a două domenii fundamentale: Mecanica corpului solid 

deformabil, în care comportarea materialului se modelează în cadrul concepţiei mediului continuu lipsit de 

structură şi Ştiinţa materialelor, în care se studiază factorii de structură, făcând abstracţie de influenţa lor 

asupra stărilor de tensiune şi deformaţie. În baza unificării celor două domenii în proiect ne propunem 

dezvotarea principiilor de trecere de la elemente de structură la macroproprietăţi termomecanice, analiza 

modelului matematic obţinut şi implementarea lui în practica de proiectare. 

Proiecte instituționale aplicative – 7 

1. Cifrul proiectului: 15.817.02.28A 

Titlul: Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente 
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Director de proiect: Dr. Sergiu Zaporojan 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

Obiectivele proiectului rezidă în elaborarea a noi modele, metode şi interfeţe pentru dezvoltarea unor produse 

şi tehnologii inteligente aplicabile în: sisteme informaţionale de natură tehnică, conducerea sistemelor de 

fabricaţie reconfigurabile; controlul distribuit pentru procese discret-continue inerente sistemelor de producţie; 

optimizarea sistemelor de producţie flexibile; planificarea sistemelor de producţie cu grad înalt de 

incertitudine. Un obiectiv important constă în pregătirea cadrelor ştiinţifice prin finalizarea cercetărilor sub 

formă de teze de doctorat. 

2. Cifrul proiectului: 15.817.02.29A 

Titlul: Nanomateriale multifuncționale și dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi și calcogenuri 

pentru biomedicină  

Director de proiect: Dr. Eduard Monaico 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

 Cercetarea îmbunătățirii sensibilității și selectivității la diferite tipuri de gaze toxice, ușor inflamabile, 

biomedicale și explozibile, precum și modificarea selectivității inițiale a structurilor de ZnO, TiO2 și 

CuO.  

 Cercetarea sintezei poziţionate specific şi autoasamblării nanoarhitecturilor de oxizi semiconductori 

ZnO, MoO3, SnO2, CuO pe substraturi de senzori, sinteza materialelor mixte prin procesarea termică 

rapidă şi sinteza chimică din soluţii şi îmbunatăţirea proprietăţilor senzoriale. 

 Studiul influenței interacțiunii calcogenurilor nanostructurate cu unele substanțe chimice asupra 

distribuției spectrale a impedanței, integrarea acestor calcogenuri în senzori chimici operabili la 

temperatura camerei și caracterizarea lor la detectarea unor gaze toxice. 

3. Cifrul proiectului: 15.817.02.31A 

Titlul: Elaborarea tehnologiilor de obținere și a utilajului de fabricare a nanofirului în izolație și a 

microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive și feromagnetice 

Director de proiect: Dr. hab. Sergiu Dimitrachi 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

 Elaborarea tehnologii şi a machetei utilajului de laborator de fabricare a nanofirelor din materiale 

conductoare, rezistive, feromagnetice şi semiconductoare cu acoperirea nanofirului cu un strat de izolaţie 

în procesul lui de fabricare. Lungimea nanofirelor din metale şi aliaje cu diametru de 500 nanometri şi 

mai mult va constitui unităţi de metri şi posibil chiar zeci de metri, iar acelor cu diametru mai jos de 500 

nanometri presupunem că va constitui zecimi de metru; 
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 Elaborarea metodei şi a dispozitivului de măsurare (exemplar laborator) de dirijare a parametrilor 

electrici şi fizici a nanofirelor numite la valorile prestabilite în procesul de fabricare a lor fără deteriorarea 

izolaţiei lor; 

 Elaborarea tehnologii şi a utilajului (la nivel de laborator) de fabricare a nanofirelor coaxiale şi a 

microcablului coaxial multifir; 

 Elaborarea structurilor cu parametrii distribuiţi cu factorul de calitate majorat de zeci, sute şi chiar mii de 

ori în comparaţie cu cele cunoscute cu utilizarea microfirului coaxial ca materie primă; 

 Elaborarea metodei şi utilajului (machet de laborator) de măsurare şi fabricare a constantei de timp la 

valoarea prestabilită a structurilor numite în procesul lor de fabricare fără deteriorarea a învelişului 

coaxial şi a izolaţiei nanocablului. 

4. Cifrul proiectului: 15.817.02.33A 

Titlul: Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea 

sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European 

Director de proiect: Dr. Viorica Cazac 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

 structurarea ambalajelor pentru produsele alimentare în cele cu contact direct cu produsul alimentar și 

cele cu contact indirect; 

 analiza incidenței cazurilor de intoxicație alimentară în Republica Moldova; 

 analiza formelor de manifestare a intoxicațiilor alimentare și a cauzelor ce le determină; 

 identificarea cerințelor utilizatorilor impuse ambalajelor pentru diferite produse alimentare; 

 evaluarea conformității estetice a ambalajelor cu cerințele utilizatorilor; 

 evaluarea senzorială a produselor alimentare ambalate existente după menținerea formei, lipsa 

fisurilor, etanșarea liniilor de îmbinare, mirosul emanat, prezența zgârieturilor, aderenta straturilor; 

 analiza proprietăților fizice ale ambalajelor: densitatea materialelor, greutatea, temperatura, gradul de 

aderență, alungirea, rezistența la rupere, rezistența la alungire, rezistența ermetizării; 

 determinarea proprietăților fizico-chimice ale ambalajelor; 

 evaluarea proprietăților biologice, biochimice și microbiologice: compoziția, prezența agenților 

patogeni, biodegradarea; 

 analiza cerințelor standardelor europene impuse ambalajelor; 

 evaluarea conformității ambalajelor existenta în Republica Moldova cu cerințele impuse de 

standardele europene; 

 elaborarea ambalajelor inofensive, ecologice, biodegradabile, multifuncționale și reciclabile pentru 

produsele alimentare valorificând materia primă autohtonă conforme cerințelor și tendințelor în 

materie de ambalaje europene. 
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5. Cifrul proiectului: 15.817.03.01A 

Titlul: Către o autonomie energetică a Republicii Moldova 

Director de proiect: Dr. Ion Stratan 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

Crearea suportului științific, informaţional și tehnologic pentru realizarea treptată a autonomiei energetice a 

Republicii Moldova prin promovarea eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie (SRE) 

6. Cifrul proiectului: 15.817.02.30A 

Titlul: Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia 

L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale 

Director de proiect: Dr. hab. Pavel Tatarov 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

 Procesarea nucilor în scopul extracției uleiului și obținerii șrotului de nuci. Optimizarea parametrilor 

procedeelor tehnologice. 

 Elaborarea alimentelor funcționale noi, pe baza acizilor grași polinesaturați ω-3, ω-6, proteinelor.  

 Elaborarea și argumentarea științifică a metodelor de determinare a duratei de păstrare a produselor 

alimentare noi.  

 Prelucrarea tehnologică a șrotului de nuci pentru elaborarea compozițiilor alimentare, obținerea 

preparatelor proteice şi utilizarea acestora în alimentație.  

 Elaborarea alimentelor funcționale noi pe baza acizilor grași polinesaturaţi ω-3 şi ω-6 și fracției 

proteice a nucilor. 

7. Cifrul proiectului: 15.817.02.32A 

Titlul: Studiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicații 

avansate 

Director de proiect: Dr. hab. Nicolae Sîrbu 

Termenul de realizare: 2015-2019 

Obiective: 

 Cercetarea proprietăţilor fundamentale ale materialelor semiconductoare de tipul CuGa(In)S(Se)2, 

Cu2ZnAB4 (unde A~Si, Ge, Sn; B~S, Se) şi TlGa(In)S(Se)2 şi determinarea parametrilor fundamentali 

prin studiul polaritonilor excitonici şi tranziţiilor electronice, studiul birefracţiei naturale şi induse, 

giraţiei şi dispersiei spaţiale la diferite temperaturi. 

 Studiul structurilor semiconductoare (InGaAsP, AlGaAs) utilizate pentru confecţionarea emiţătoarelor 

de radiaţie optică, fotoreceptorilor şi filtrelor optice cu benzi ultra înguste. 
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 Studiul diodelor laser, inclusiv de tip VCSEL, fotodiodelor, amplificatoarelor optice, ramificatoarelor, 

microlentilelor, multiplexoarelor şi demultiplexoarelor pentru sisteme de comunicaţii prin fibra optică şi 

determinarea regimurilor optime de exploatare în diverse sisteme optoelectronice. 

 Elaborarea și confecționarea aparatelor și sistemelor pe baza dispozitivelor micro-optoelectronice cu 

diverse aplicații avansate (comunicații, medicină, monitorizarea mediului, mini-energetică, agricultură, 

etc.) 

 Elaborarea tehnologiilor și metodelor de monitorizare și dirijare cu sistemele optoelectronice sus 

menționate cu scopul sporirii funcționalității și fiabilității lor. 

 Pregătirea cadrelor tinere prin antrenarea în cercetare a tinerilor ingineri, doctoranzi, masteranzi şi 

studenţi. 

 Implementarea realizărilor obținute în economia națională. 

Proiecte din cadrul Programelor de Stat – 1 

Cifrul proiectului: 18.51.07.01A/PS 

Titlul: Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene 

Director de proiect: Dr. hab. Rodica Sturza 

Termenul de realizare: 2018-2019 

 Determinarea in vitro a efectului microbiostatic şi microbicid la contactul direct a unor fracţii 

vegetale cu microorganisme ce cauzează infestarea produselor lactate cu Listeria 

monocytogenes. 

 Stabilirea in situ a efectului microbiostatic a unor fracţii vegetale bogate în compuşi fenolici 

pe diferite matrici de produse lactate . 

 Stabilirea condiţiilor optime de incorporare a adaosurilor vegetale bogate în compuşi fenolici 

și carotenoide asupra proprietăţilor tehnologice, fizico-chimice, organoleptice şi termenului 

de valabilitate a produselor lactate. 

 Elaborarea recomandărilor practice pentru reducerea impactului contaminării produselor 

lactate cu Listeria monocytogenes. 

 Determinarea in vitro a efectului microbiostatic şi microbicid la contactul direct a unor fracţii 

vegetale bogate în compuşi fenolici cu microorganisme ce cauzează infestarea produselor 

alimentare complexe cu Salmonella. 

 Stabilirea in situ a efectului microbiostatic a unor fracţii vegetale bogate în compuşi fenolici 

pe diferite matrici de produse alimentare complexe. 
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 Stabilirea condiţiilor optime de incorporare a adaosurilor vegetale bogate în compuşi fenolici 

si carotenoide asupra proprietăţilor tehnologice, fizico-chimice, organoleptice şi termenului 

de valabilitate a produselor alimentare complexe. 

 Elaborarea recomandărilor practice pentru reducerea impactului contaminării produselor 

alimentare complexe cu Salmonella. 

Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice – 6 

1. Cifrul proiectului: 18.00059.51.04A/ MS 

Titlul: Tehnologii Moderne în Industria Alimentară 

Director de proiect: Dr. Reşitca Vladislav 

Termenul de realizare: 2018 

2. Cifrul proiectului: 19.00059.50.02A/MS  

Titlul: Conferința Științifică Internațională ”International Conference on Nanotechnologies and 

Biomedical Engineering (ICNBME - 2019)” 

Director de proiect: Dr. Șontea Victor 

Termenul de realizare: 2019 

3. Cifrul proiectului: 19.00059.50.05A/MS  

Titlul: Zilele Academiei de Științe Tehnice din România: Creativitatea în tranziția la Societatea 

Cunoașterii 

Director de proiect: dr. hab. Ion Bostan 

Termenul de realizare: 2019 

4. Cifrul proiectului: 19.00059.50.06A/MS  

Titlul: Conferința Interrnațională „Microelectronica și Știința Calculatoarelor - 2019” 

Director de proiect: dr. Ababii Victor 

Termenul de realizare: 2019 

5. Cifrul proiectului: 19.00059.50.07A/MS  

Titlul: Ediția a 9-a a Conferinței Internaționale ”Amorphous and Nanostructured Chalcogenides” 

dedicată aniversării a 85-a a academicianului Andrei Andrieș 

Director de proiect: dr. hab. Țiuleanu Dumitru 

Termenul de realizare: 2019 

6. Cifrul proiectului: 19.00059.58.09A/MS  

Titlul: A XII-a ediție a Conferinței Internaționale de Sisteme Electromecanice și Energetice – 2019 

Director de proiect: dr. Nucă Ilie 
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Termenul de realizare: 2019 

Proiecte pentru editarea monografiilor - 2 

1. Cifrul proiectului: 17.00059.51.10A/M  

Titlul: Autenticitatea şi inofensivitatea produselor uvologice Vol. 2 

2. Cifrul proiectului: 19.00059.02.02F/M  

Titlul: Teoria și metodologia Educației prospective 

Proiecte pentru tineri cercetători – 6 

1. Cifrul proiectului: 19.80012.50.03A 

Titlul: Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii 

Director de proiect: Dr. Braniște Fiodor 

Termenul de realizare: 2019 

Obiective: 

 Obținerea nanostructurilor în baza de GaN. Studierea morfologică și chimică a materialelor 

obținute. 

 Elaborarea tehnologiei de obținere a arhitecturilor 3D în baza diferitor tipuri de polimeri 

(transparenți, cu grad ridicat de flexibilitate, biocompatibili, etc.) în matricea cărora vor fi 

impregnate diferite cantități de nano-, microparticule în baza GaN. 

 Studierea distribuției particulelor în matricea polimerică utilizând metode optice, microscopia 

electronică, precum și microscopia de forță atomică. 

 Va fi studiat gradul de hidrofobie al suprafețelor nanostructurate utilizând metode optice de 

măsurare a unghiului de contact în regim static, precum și în regim dinamic. 

 Se va determina influența nanostructurării suprafeței asupra gradului de hidrofobie. 

 Investigarea gradului de biocompatibilitate al suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie se 

va efectua prin cultivarea in vitro a mai ultor tipuri de celule (endoteliale, celule stem 

mezenchimale, celule epiteliale) pe suprafața arhitecturilor construite. 

2. Cifrul proiectului: 19.80012.50.04A 

Titlul: Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii 

Director de proiect: Dr. Creţu Vasilii 

Termenul de realizare: 2019 

Obiective: 

 Sinteza peliculelor prin metoda chimică din soluții (SCS).  
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 Tratamentul termic prin diferite metode și diferite durate de timp pentru formarea raportului 

nanoheterojoncțiunilor cu faze cristaline necesar de CuO:Cu2O, și modificarea morfologiei.  

 Funcționalizarea suprafețele peliculelor nanostructurate cu nanopuncte de Pd și PdO2 pentru 

modificării proprietăților senzor la diferite gaze.  

 Cercetarea modificării conductibilității la aplicarea pe suprafața peliculelor nanostructurate de 

CuO, Cu2O și a nanoheterojoncțiunilor cu faze mixte CuO/Cu2O funcționalizate cu 

nanopuncte de Pd și PdO2 a gazelor volatile și explozive . 

 Cercetarea modifcării proprietăților de răspuns la gaze explozive și vapori volatili organici cu 

diferite concentrații a vaporilor de apă.  

 Cercetarea modificării proprietăților de răspuns la gaze explozive și vapori volatili organici 

pentru durate lungi de timp, cu scopul de a determina fiabilitatea senzorilor. 

3. Cifrul proiectului: 18.80012.51.30A 

Titlul: Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone 

Director de proiect: Dr. Covaci Ecaterina 

Termenul de realizare: 2018-2019 

Obiective:  

 Studierea influenței tratărilor de stabilizare, păstrare și maturare a vinurilor materie prime 

obținute. 

 Implementarea procedeului tehnologic elaborat în condiții de producere la fabricile naționale. 

 Evoluția markerilor individuali ai vinurilor produse din soiul autohton de struguri Rară 

Neagră din diferite regiuni vitivinicole a Republicii Moldova pe durata tratamentelor de 

stabilizare, păstrare și maturare. 

4. Cifrul proiectului: 19.80012.02.01F 

Titlul: Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și 

sistemelor moleculare 

Director de proiect: Dr. Sanduleac Ionel 

Termenul de realizare: 2019 

Obiective: 

 Deducerea expresiei pentru elementul matricial de interacțiune a purtătorilor de sarcină cu 

impuritățile activate termic.  

 Deducerea ecuației cinetice și calculul coeficienților termoelectrici ca funcție de temperatură. 

Deducerea expresiei pentru spectrul renormat al fononilor și calcularea temperaturii Peierls.  
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 Utilizarea rezultatelor obținute pentru calcularea parametrilor optimi pentru modului p – n.  

 Elaborarea schemei și modelului teoretic al unui laser semiconductor pe puncte cuantice. 

Analiza influenței feedback-ului optic provenit de la mai multe cavități exterioare și 

descrierea comportamentului dinamic al laserului în funcție de intensitatea feedback-ului.  

 Analiza numerică a laserului cu puncte cuantice pentru aplicații în comunicare optică bazată 

pe haos. Diagonalizarea Hamiltonianului care descrie oscilatorul cuantic pompat cu laser.  

 Caracterizarea oscilatorului cuantic cuplat cu dipol permanent și deducerea ecuației master 

pentru sistemul cuantic pompat cu laser.  

 Descrierea interacțiunii dintre procesele multifotonice asistate de interferență cuantică. 

5. Cifrul proiectului: 19.80012.51.09A 

Titlul: Produse funționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide 

Director de proiect: Dr. Capcanari Tatiana 

Termenul de realizare: 2019 

Obiective: 

 Selectarea raţională a surselor agroalimentare indigene în vederea obţinerii compuşilor 

funcţionali; Elaborarea schemei tehnologice de obţinere a compuşilor funcţionali;  

 Stabilirea parametrilor optimi de obţinere a compuşilor funcţionali;  

 Fabricarea mostrelor cu compuşi funcţionali în condiţii de laborator la instalaţia pilot. 

Selectarea şi optimizarea tehnologiei de producere a sortimentului de produse funcţionale;  

 Implementarea la nivel de laborator a tehnologiei de producere a sortimentului de produse 

funcţionale.  

 Analiza caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale sortimentului de 

produse funcţionale. 

6. Cifrul proiectului: 19.80012.50.14A 

Titlul: Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la 

tratarea cu microunde 

Director de proiect: Dr. Guţu Marin 

Termenul de realizare: 2019 

Obiective: 

 Simularea matematică computerizată a efectului de brunificare la tratarea cu microunde a 

produselor cu conținut înalt de polifenoli.  
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 Simularea matematică computerizată a proceselor de uscare cu microunde a produselor 

granulare în strat suspendat. 

Proiecte bilaterale internaționale – 7  

1. Cifrul proiectului: 16.80013.5007.01/Ro 

Titlul: „Sisteme performante de acţionare a vehiculelor hibride şi electrice cu o maşină sincronă 

axială cu două rotoare, un stator şi un singur invertor” 

Director de proiect: Dr. Ilie Nucă 

Termen de realizare: 2016-2018 

Obiective:  

2. Cifrul proiectului: 16.80013.5007.07/Ro 

Titlul: „Sinapse artificiale bazate pe membrane ultrafine din GaN” 

Director de proiect: Acad. Ion Tighineanu 

Termen de realizare: 2016-2018 

3. Cifrul proiectului: 16.80013.5007.09/Ro 

Titlul: „Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca platforma de cooperare cu 

partenerii europeni în tehnologii spaţiale” 

Director de proiect: Acad. Ion Bostan 

Termen de realizare: 2016-2018 

4. Cifrul proiectului: 16.80013.5107.22/Ro 

Titlul: „Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenţi bioactivi extraşi din resurse naturale 

regenerabile” 

Director de proiect: Dr. hab. Rodica Sturza 

Termen de realizare: 2016-2018 

Obiective: 

 Optimizarea procedeelor de extragere a componentelor biologic active din resursele agricole 

locale; 

 Caracteristica componenţei, capacităţii antioxidante, microbiostatice a extractelor; 

 Stabilizarea extractelor prin metode fizico-chimice, biochimice; 

 Evaluarea in vitro a efectului microbiostatic la contactul direct al extractelor cu 

microorganisme ce cauzează alterarea alimentelor; 

 Elaborarea unor tehnologii de fabricare a produselor funcţionale prin substituirea aditivilor 

sintetici cu extracte; 
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 Aprecierea proprietăţilor fizico-chimice, senzoriale şi a stabilităţii microbiologice a 

produselor funcţionale elaborate; 

 Analiza in situ a proprietăţilor antioxidante ale produselor. 

5. Cifrul proiectului: 17.820.5007.01/Danube 

Titlul: „The Danube Nano Micro Facility Network” 

Director de proiect: Acad. Ion Tighineanu 

Termen de realizare: 2017-2019 

Obiective: 

 Consolidarea relațiilor în cadrul rețelei facilităților tehnologice ale partenerilor. 

 Stabilirea legăturilor cu alte rețele de infrastructură, cum ar fi EuroNanoLab, Nordic NanoLab 

Net, NanoLabNL, Renatech etc. 

 Determinarea portofoliului de surse potențiale de finanțare după finalizarea proiectului, cum 

ar fi H2020 research infrastructure, Marie Curie, NMBP și ICT, Eureka și programele 

regionale. 

 Pregătirea aplicațiilor pentru noi proiecte de cercetare din cadrul acestor programe. 

6. Cifrul proiectului: 17.80013.5007.09/6229STCU 

Titlul: “Sinteza localizată şi integrarea nanostructurilor de oxizi semiconductori pentru aplicaţii în 

senzori de gaze şi biosenzori” 

Director de proiect: dr. hab. Oleg Lupan 

Termen de realizare: 2017-2019 

Obiective: 

 Elaborarea nanotehnologiei de creștere a nanofirelor, baghetelor, cristalitelor, panglici, 

nanopuncte, foi ultra-subțiri, dar și a altor morfologii non-planare acoperite cu diferite 

nanoclustere Pd-PdO/TiO2/ZnO:Pd, Pd-PdO /TiO2, Ag-AgO/ZnO:Ag, a-Fe2O3/CuO, Pd- 

/TiO2/CuO:Cu2O, Au/ZnO:Au, Ag-Pt/ZnO:Ag. 

 Cercetarea efectelor protecției suprafeței nanomaterialelor obținute cu SiO2/ZnO:Me, 

TiO2/CuO, TiO2/ZnO:Me, etc. 

 Investigarea relației dintre proprietățile morfologice și structurale ale nanomaterialor și 

regimuri nanotehnologice de obținere. 

 Elaborarea de nanotehnologii pentru integrare a materialelor direct în structurile senzorilor. 

 Cercetarea senzorilor. 

7. Cifrul proiectului: 17.80013.5007.09/6222STCU 
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Titlul: „Nanoarhitecturi tri-dimensionale ierarhice hibride în baza aerogelurilor grafice şi compuşilor 

semiconductori nanocristalini pentru aplicaţii multifuncţionale” 

Director de proiect: Dr. Monaico Eduard 

Termen de realizare: 2017-2019 

Obiective: 

 Investigația biocompatibilității compoziților AG / GaN, AG / ZnO și AG / TiO2. 

 Exploararea proprietăților antiseptice a structurilor elaborate. 

 În mod special, proprietățile antiseptice vor fi explorate prin activarea fotocatalitică și 

acustocatalitică a particulelor semiconductoare în interiorul matricelor de AG. 

 Lungimea și intensitatea excitației UV, precum și frecvența și amplitudinea ultrasunetelor vor 

fi optimizate pentru cytotoxicitatea. 

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de inovare - 1 

Cifrul proiectului: 2II/2019 

Titlul: Dezvoltarea și funcționarea Incubatorului Inovațional “Politehnica” și dezvoltarea 

infrastructurii acestuia prin consolidarea capacităților de promovare și diseminare a inovațiilor UTM 

Director de proiect: Dr. hab. Bernic Mircea 

Termen de realizare: 2019 

Obiective: 

 Consolidarea infrastructurii tehnice a Incubatorului „Politehnica” necesare promovării și 

diseminării rezultatelor cercetării-inovării obținute în cadrul UTM cu suportul Incubatorului 

„Politehnica”. 

 Informarea potențialilor rezidenți ai Incubatorului „Politehnica” și sectorului privat prin 

intermediul unui sistem informațional bazat pe tehnologii web. 

 Promovarea activităților de cercetare-inovare în rândul tineretului. 

 Promovarea și diseminarea la evenimente naționale și internaționale a rezultatelor cercetării-

inovării obținute de UTM prin intermediul Incubatorului „Politehnica”. 

 Încurajarea și susținerea cercetătorilor în depunerea cererilor de brevet/patent. 

 Promovarea rezultatelor inovațiilor UTM la saloane internaționale de invenții. 

 Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat a Incubatorului „Politehnica” cu companiile 

private din țară și de peste hotare pentru implementarea în practică a rezultatelor cercetării-

inovării UTM. 

Proiecte ERASMUS + - 1 
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Director de proiect din partea UTM: Dr. hab. Larisa Bugaian 

Cifrul proiectului: 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP 

Titlul: „MINERVA – Strengthening Research Management and Open Science Capacities of HEIs in 

Moldova and Armenia” 

Termen de realizare: 2019-2022 

Obiective: 

 Perfecţionarea legislației naționale și politicilor instituționale legate de știința deschisă din 

Moldova și Armenia; 

 Consolidarea funcției universitare, prin crearea depozitelor digitale la fiecare universitate 

partener din Moldova și Armenia; 

 Creșterea capacităților instituționale pentru furnizarea unui sprijin eficient cercetătorilor în 

ceea ce privește implementarea principiilor știinției deschise în domeniul educației și 

excelenței în cercetare. 

Proiecte ORIZONT 2020 - 1 

Coordonator de proiect: Acad. Ion Tighineanu 

Cifrul proiectului: #810652 

Titlul: 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 

Termen de realizare: 2018-2021 

Obiective: 

Obiectivul de bază constă în promovarea Strategiei de Specializare Inteligentă în Republica Moldova 

prin dezvoltarea domeniului nanomateriale pentru aplicațiile biomedicale prin consolidarea 

excelenței de cercetare a Centrului Național de Cercetare și Testare a Materialelor al UTM printr-un 

program de colaborare strategică cu centrele de excelență din Europa. 

5.2 Numărul de cercetători integrați în programe/proiecte de cercetare  

În activitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare realizate la UTM în 

perioada septembrie 2018 – august 2019 în cadrul programelor și proiectelor câștigate prin concurs 

au fost antrenați 158 cercetători științifici (22 doctori habilitați, 87 doctori, 18 doctoranzi), 26 

ingineri, 13 tehnicieni.  
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5.3 Volumul de finanțare a activităţilor de cercetare 

Activitățile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare au fost realizate în 

cadrul facultăților și centrelor de cercetare ale UTM atât în cadrul proiectelor finanţate prin 

concurs, cât şi în cadrul sarcinii științifico-didactice.  

În anul 2018 volumul total al finanţării din bugetul de stat în cadrul proiectelor câștigate 

prin concurs a constituit 6980,3 mii lei, inclusiv: 

· 12 proiecte instituţionale – 5996,8 mii lei; 

· 1 proiect în cadrul Programelor de Stat – 153,5 mii lei; 

· 1 proiect pentru tineri cercetători – 100,0 mii lei; 

· 1 proiect de finanţare a conferinţelor – 30,0 mii lei; 

· 7 proiecte multi şi bilaterale (UE, România, Ucraina) – 700,0 mii lei; 

În anul 2019 (primele 6 luni) volumul finanţării din bugetul de stat a constituit 5099,3 mii 

lei, inclusiv 

· 12 proiecte instituţionale (5 – fundamentale, 7 – aplicative) - 4197,6 mii lei 

· 1 proiect în cadrul Programelor de Stat - 110,8 mii lei; 

· 6 proiecte pentru tineri cercetători – 510,3 mii lei; 

· 5 proiecte de organizare a maniferstărilor științifice – 149,3 mii lei; 

· 3 proiecte multi şi bilaterale (UE, România, Ucraina) – 280,6 mii lei. 

5.4 Valorificarea activităţilor de cercetare și indicatorii de performanță  

În perioada de referinţă personalul științifico-didactic din cadrul UTM a publicat numeroase 

lucrări ştiinţifice atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.  

La nivel internațional rezultatele cercetărilor au fost prezentate în 2 monografii; 26 capitole în 

monografii şi rapoarte la invitație în culegeri; 86 de articole în reviste i și 261 de lucrări publicate în 

culegeri, inclusiv 40 de lucrări au fsot publicate în reviste și culegeri indexate în baza de date Web of 

Science.  

La nivel național rezultatele investigațiilor științifice au fost publicate în 5 monografii, 79 

articole în reviste naționale, inclusiv 63 în reviste de categoria A și B, 112 lucrări în culegeri ale 

conferințelor. 

Colaboratorii universităţii au participat la numeroase expoziţii, saloane naţionale şi 

internaţionale. Astfel, realizările ştiinţifice ale UTM au fost înalt apreciate la saloanele internaţionale 

de invenţii din România (Cluj, Iaşi, Suceava), obținând 111 mențiuni, inclusiv 1 premiu mare, 1 
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trofeu, 48 medalii de aur, 8 medalii de argint, 5 medalii de bronz, 48 diplome. Numărul impresionant 

de medalii de aur obținute de colaboratorii UTM denotă valoarea și actualitatea elaborărilor 

prezentate.  

De asemenea, o serie de rezultate au fost brevetate. Astfel, în perioada de referință au fost 

obținute 18 brevete de invenții înregistrate la AGEPI. 

În perioada septembrie 2018 – august 2019 au văzut lumina zilei 4 numere ale revistei 

„Journal of Engineering Science” (JES) – succesorul revistei „Meridian Ingineresc”, și 4 numere ale 

reviste „Journal of Sociale Sciences” (JSS). Toate articolele în JES și majoritatea articolelor în JSS 

sunt publicate în limba engleză și dețin identificatorul DOI. În perioada de referință s-a reușit 

înregistrarea JES în mai multe baze de date, și anume: ZENODO 

(https://zenodo.org/communities/jes_utm/), DOAJ (https://www.doaj.org/), Instrumentul Bibliometric 

Național (https://ibn.idsi.md/ro/jes). Revista mai este indexată și în două repozitorii instituționale: 

Repozitoriul Bibliotecii UTM (http://repository.utm.md/handle/5014/53) și Repozitoriul Bibliotecii 

Digitale a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (http://digital-

library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/2269). JSS este indexată în Repozitoriul Bibliotecii 

UTM (http://repository.utm.md/handle/5014/8) și Instrumentul Bibliometric Național 

(https://ibn.idsi.md/jss). 

5.5 Manifestări ştiinţifice organizate 

În perioada septembrie 2018 - august 2019 au fost organizate N manifestări ştiinţifice. Lista 

acestora este prezentată mai jos în dependenţă de nivelul de participare.  

Conferinţe internaţionale și cu participare internațională 

 Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM-2018, 21-22 septembrie 

2018; organizatori: ROMAI, SMRM, UTM. 

 Modern Technolgieis in the Food Industry – 2018, 16 octombrie 2018. 

 Săptămâna internațională a Accesului Deschis 2018, 22-28 octombrie 2018 

 Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, 26-29 

martie 2019. 

 The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides, 

30 iunie – 4 iulie 2019. 

Conferințe naționale 

https://zenodo.org/communities/jes_utm/
https://www.doaj.org/
https://ibn.idsi.md/ro/jes
http://repository.utm.md/handle/5014/53
http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/2269
http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/2269
http://repository.utm.md/handle/5014/8
https://ibn.idsi.md/jss
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 Conferința științifico-practică „Probleme actuale ale urbanismului și amenajării 

teritoriului”, ediția a IX-a, 16 noiembrie 2018 

 Conferinţa „Cu privire la soluţiile unor ecuaţii cvasiliniare cu derivate parţiale”, 13 

februarie 2019. 

 Conferinţa CPC: Antivirus împotriva abuzului de drept, 7 martie 2019 

 Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, 

12 aprilie 2019 

 Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică „SIGURANȚĂ DURABILĂ PENTRU 

INFRASTRUCTURI RUTIERE”, 6 mai 2019 

 Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene”, 8 mai 2019 

Seminare / cursuri de instruire 

 Seminarul de formare privind scrierea propunerilor de proiecte pentru prograul UE 

Orizont 2020, 11-13 aprilie 2019. 

 Curs de scriere academică organizat în cadrul acordului de colaborare cu Universitatea 

din Craiova, 23-24 mai 2019. 

 Seminar de prezentare a bazei de date SPRINGER NATURE, 11 februarie 2019. 

 Seminare privind vizibilitatea internațională a rezultatelor cercetării-inovării UTM, 

17-24 iunie 2019. 

Concursuri și expoziții: 

 Ziua științei, ediția 2018, 10 noiembrie 2018, 

 Concursul Internațional de Programare „Catalyst-2018”, 16 noiembrie 2018, 

 Concurs Studențesc Internațional de Sisteme Robotice Mobile „EARTH ROVER 

2018”, ediția a VI-a, 21-24 noiembrie 2018, 

 Expoziția „Creația deschide Universul-2019”, 19-20 aprilie 2019, 

 Olimpiada Tehnică Republicană – 2019, 30 martie; 13 aprilie 2019, 

 Concursul „Tânărul Creator”, 16 februarie – 4 mai 2019, 

 Concursul Internațional Studențesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu 

RĂDĂUŢAN”, ediția a IX, 24 mai 2019. 

5.6 Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării 

În cadrul UTM evaluarea rezultatelor cercetării se realizează de jos în sus. Personalul 

științifico-didactic prezintă rapoartele individuale la ședințele departamentelor / laboratoarelor de 
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cercetare. Șefii de departamente / laboratoare raportează rezultatele cercetării-dezvoltării-inovării la 

ședințele consiliilor facultăților / centrelor de cercetare. Rezultatele facultăților / centrelor de 

cercetare sunt adunate de Direcția Investigații Științifice, în baza cărora este pregătit raportul anual pe 

activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, care este prezentat de Prorectorul pentru cercetare și 

doctorat la ședința senatului UTM. Rectorul UTM prezintă raportul final la AȘM / MECC. 

În prezent se lucrează la dezvoltarea sistemului de management al activității și rezultatelor 

cercetării-dezvoltării-inovării, care va simplifica și va eficientiza procedura de raportare a rezultatelor 

activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare. 

6 CONCLUZII 

1. Lansarea aplicaţiilor „Studii doctorale” şi „Managementul cercetării” va permite 

eficientizarea activităţilor de management al cercetării şi studiilor daoctorale; 

2. Promovarea vizibilităţii revistelor „Journal of Engineering Science” şi „Journal of Social 

Sciences” prin plasarea acestora pe platforme internaţionale şi prin creşeterea continuă a 

cerinţelor către calitatea articolelor va permite promovarea eficientă a rezultatelor cercetărilor 

şi potenţialului uman al UTM. 

3. Implicarea mai activă a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţi de cercetare va 

fi o sursă sigură de cadre tinere de cercetători ştiinţifici. 

4. Continuarea perfectării Programelor de studii superioare de doctorat, a curriculum-ului, 

precum şi promovarea acestora în rândul studenţilor şi masteranzilor. Adaptarea şi 

eficientizarea programelor pentru doctoranzii străini. 

5. În contextul actualizării unui şir impunător de acte normative ANACEC cu privire la 

activitatea doctorală se impune revizuirea şi reactualizarea actelor, regulamentelor 

instituţionale, aşa ca:  

 Regulamentul cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat, 

 Regulament instituțional de organizare şi funcţionare a programelor de 

doctorat,  

 Ghidul de redactare a tezei de doctor/doctor habilitat. 

 Metodologia instituţională de admitere la studii doctorale, ciclul III etc. 

6. În scopul organizării eficiente a desfăşurării programelor de doctorat, facilitării aspectelor 

manageriale atât pentru doctoranzi cât şi pentru cadrele implicate în activitatea doctorală ar fi 

binevenit de elaborat calendarul universitar pentru ciclul III. 
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7. Autoevaluarea anuală a personalului ştiinţifico-didactic este un bun stimul pentru sporirea 

calităţii muncii. 

8. Organizarea seminarilor ştiinţifice în cadrul facultăţilor, departamentelor permite consolidarea 

potenţialului ştiinţific pentru obţinerea de proiecte naţionale şi internaţionale prin cadrul 

cărora pot fi rezolvate multiple probleme cu care se confruntă societatea, mediul de afacere. 

7 REZUMAT PRIVIND REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2018/19 

Cele mai renarcabile rezultate din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării sunt: 

 A fost relansat Repozitoriul Bibliotecii Tehnice a UTM şi completat cu peste 4000 

lucrări din domeniul CDI; 

 Echipa CNTS a fost selectată de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) și United 

Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) pentru runda a IV-a a Programului 

KiboCUBE pentru lansarea, în anul 2020, a nanosatelitului „TUMnanoSAT” de pe Stația 

Spațială Internațională (ISS); 

 A fost sporită calitatea revistelor UTM (Journal of Engineering Science şi Journal of Social 

Sciences) prin publicarea articolelor în limba engleză, atragerea recenzenţilor de peste hotare, 

atribuirea DOI şi CZU fiecărui articol, afişarea ORCiD la autori. Revista JES este indexată în 

5 baze de date şi înregistrată pentru indexare în Scopus; 

 44 de cercetători ai UTM au beneficiat de mobilitate în cadrul proiectelor CEEPUS, COST şi 

STCU; 

 Este promovată pe larg implicarea tineretului în activităţi de cerectare. Astfel, în a.u. 2018/19 

18 doctoranzi şi 28 studenţi şi masteranzi au fost implicaţi în proiecte de cerecatre naţionale şi 

internaţionale; 

 Au fost semnate 37 acorduri de parteneriat cu instituţii din domeniul cercetării din ţară şi de 

peste hotare; 

 UTM s-a asociat Clusteru-lui „Romanian Materials Cluster” care cuprinde 26 de întreprinderi 

din România; 

 Rezultatele cercetărilor colaboratorilor UTM au fost prezentate în 261 de lucrări ale 

manifestaţiilor ştiinţifice internaţionale şi 141 de invenţii la saloane de inventică; 

 Prin proiecte de cercetare au fost atrase circa 7 mln. lei (proiecte naţionale) şi 500 mii euro 

(proiecte internaţionale). 

https://www.facebook.com/jaxa.jp/?__tn__=K-R-R&eid=ARDxi70_KvdFnn5QImi0tkdNinE-QbwQY3o4xLi9mbsQofKGCiVkLAxr2FExH3-lrKSvjxxL6lEjWnDJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsrabugvCEOyUjWKkyEvhkE7M_EZgvBRrglitUdSY6OFAFrSW296083s98gTH_xHcSf-_TEq0-Fy76GmYDVUHo6Usjh22TOt4AqQZSfVbTa_XtyprOct_Lgi3qWf93iqFY9fwcnq74NVBMVF86yyOT1mH0TxwGUCZuiQXV7_YFwcAWacp7HgwpCLvTXPT57xT6o0AzcJDASkPK1_vaztYw4vKh7hvAnKk40clE57KLEMXZyZuIgrcIIE4AN1vdEXiasFrl97aXuR3R7tO-7dam9-T4TjbuGpFjk3hscpUC-WfhrcHJB19MBKALQbbDQDBk
https://www.facebook.com/UNOOSA/?__tn__=K-R-R&eid=ARA_st3XDuRB5zS0-z1g_ZYpJx9j-_cBztwpSE1iQYoVijeGlgIrgr8rDENxh0oNRTdlyLCb7vpgh_QE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsrabugvCEOyUjWKkyEvhkE7M_EZgvBRrglitUdSY6OFAFrSW296083s98gTH_xHcSf-_TEq0-Fy76GmYDVUHo6Usjh22TOt4AqQZSfVbTa_XtyprOct_Lgi3qWf93iqFY9fwcnq74NVBMVF86yyOT1mH0TxwGUCZuiQXV7_YFwcAWacp7HgwpCLvTXPT57xT6o0AzcJDASkPK1_vaztYw4vKh7hvAnKk40clE57KLEMXZyZuIgrcIIE4AN1vdEXiasFrl97aXuR3R7tO-7dam9-T4TjbuGpFjk3hscpUC-WfhrcHJB19MBKALQbbDQDBk
https://www.facebook.com/UNOOSA/?__tn__=K-R-R&eid=ARA_st3XDuRB5zS0-z1g_ZYpJx9j-_cBztwpSE1iQYoVijeGlgIrgr8rDENxh0oNRTdlyLCb7vpgh_QE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsrabugvCEOyUjWKkyEvhkE7M_EZgvBRrglitUdSY6OFAFrSW296083s98gTH_xHcSf-_TEq0-Fy76GmYDVUHo6Usjh22TOt4AqQZSfVbTa_XtyprOct_Lgi3qWf93iqFY9fwcnq74NVBMVF86yyOT1mH0TxwGUCZuiQXV7_YFwcAWacp7HgwpCLvTXPT57xT6o0AzcJDASkPK1_vaztYw4vKh7hvAnKk40clE57KLEMXZyZuIgrcIIE4AN1vdEXiasFrl97aXuR3R7tO-7dam9-T4TjbuGpFjk3hscpUC-WfhrcHJB19MBKALQbbDQDBk


 
 

 

 

Anexa1. Gradul de realizare a acţiunilor planificate pentru anul universitar curent 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Acțiuni pentru atingerea obiectivului Responsabil Termeni Realizare 

1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CDI 

1.1 Restructurarea managementului instituțional al CDI 

1.1.2 Asigurarea unei cercetări deschise prin 

dezvoltarea bazei de documentare proprii 

Completarea cu lucrări ştiinţifice a 

repozitoriului 

Şefa Bibl., 

Şefii direcţiilor IŞ şi DPd    

permanent În curs de 

realizare 

Elaborarea aplicaţiei „Studii doctorale” şi 

implementarea acestuia în sistemul de 

management al şcolilor doctorale 

Departamentul Doctorat şi 

Postdoctorat 

Mai 2019 realizat 

Elaborarea aplicaţiei „Managementul 

cercetării” şi implementarea acestuia în 

sistemul de management al CDI la UTM 

Departamentul Investigaţii 

Ştiinşifice 

Septembrie 

2019 

60% 

1.2.Evaluarea internă a unităților de cercetare și restructurarea acestora în funcție de performanțele obținute în activitatea de CDI 

1.2.1 Evaluarea și ierarhizarea unităților de 

cercetare cu scopul motivării și activizării 

cercetării în unitățile respective 

Elaborarea metodologiei de evaluare a 

subdiviziunilor de cercetare 

Prorector CD, DIŞ Martie 2019 În curs de 

realizare 

Evaluarea performanţei unităţilor de 

cercetare în baza metodologiei elaborate 

Prorector CD, DIŞ Mai 2019 În curs de 

realizare 

1.3.Dezvoltarea și crearea unităților de cercetare conforme domeniilor de cercetare solicitate de mediul socio-economic 

1.3.2 Monitorizarea valorificării eficiente a 

utilizării fondurilor prevăzute în 

contractele de cercetare pentru dotarea cu 

echipamente de cercetare. 

Consultarea colectivelor de cercetare la 

momentul înaintării cererilor de proiecte în 

vederea evitării de procurare a 

echipamentelor deja existente la UTM 

DIŞ permanent În curs de 

realizare 

2. DEZVOLTAREA ȘI MOTIVAREA RESURSELOR UMANE 

2.1. Consolidarea continuă a unităților de cercetare cu personal științific 

2.1.1 Crearea unui mediu atractiv de cercetare 

pentru tineri 

Antrenarea studenţilor, masteranzilor în 

activităţi de cerceatre prin formarea 

centrelor/ birourilor de cercetare noi la 

facultăţi sau asigurarea bunei funcţionări a 

celor existente 

Decanii, şefii de departamente permanent În curs de 

realizare 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Acțiuni pentru atingerea obiectivului Responsabil Termeni Realizare 

Sporirea numărului tezelor de licenţă/master 

cu tematici de cercetare şi asigurarea 

condiţiilor de realizare a acestora prin 

accesul studenţilor în centrele de cerectare. 

Şefii de program, şefii de 

departamente 

permanent În curs de 

realizare 

Organizarea conferinţei anuale a studenţilor, 

masteranzilor şi doctoranţilor UTM. 

DIŞ, decanii, responsabilii 

pentru cercetare la facultăţi 

martie 2019 realizat 

2.1.3 Crearea  condițiilor atractive pentru 

păstrarea personalului științific   implicat 

în cercetare   

Evidenţa pentru fiecare cadru ştiinţifico-

didactic în parte a numărului de brevete 

depuse, articole publicate în baze de date, 

aprecieri la saloane intrenaţionale în scopul 

propunerii acordării suplimentului la salariu.  

Direcţia Investigaţii ştiinţifice Decembrie 

2019 

realizat 

2.2. Dezvoltarea continuă a competenței personalului de cercetare 

2.2.1 Dezvoltarea unui sistem de instruire 

continuă pentru cercetare 

Organizarea seminarelor de instruire în 

ajunul lansării apelurilor de proiecte de 

cercetare 

Direcţia Investigaţii ştiinţifice 

(DIŞ) 

permanent În curs de 

realizare 

2.2.2 Sporirea eficienței pregătirii tinerilor 

cercetători prin doctorat 

Modificarea regulamentelor şcolilor 

doctorale în scopul corelării cu actele 

normative elaborate de ANACEC 

Direcţia Doctorat şi 

postdoctorat (DDPd), 

Directorii şcolilor doctorale 

iunie 2019 realizat 

2.2.3 Stimularea mobilităților în cercetare a 

cadrelor științifice  

Organizarea mobilităţilor pentru cadrele 

ştiinţifico-didactice în instituţii/centre de 

cercetare prestigioase de peste hotare. 

Şefii de departamente, 

Directorii centrelor ştiinţifice, 

directorii de proiecte de 

cercetare 

permanent În curs de 

realizare 

2.2.4 Susținerea seminarelor științifice 

organizate în cadrul facultăților, 

departamentelor, centrelor de cercetare  

Elaborarea unui plan calendaristic de 

organizare a seminarelor ştiinţifice la 

facultăţi 

DIŞ, responsabilii pentru 

cercetare la facultăţi 

Februarie 

2019 

realizat 

Organizarea seminarelor ştiinţifice tematice 

la deparatmente conform planului 

calendaristic aprobat 

Decanii facultăţilor, 

responsabilii pentru cercetare 

la facultăţi 

Pe parcursul 

anului 

În curs de 

realizare 

Organizarea seminarelor ştiinţifice tematice 

la deparatmente conform planului de 

activitate al departamentului 

Şefii de departamente Pe parcursul 

anului 

În curs de 

realizare 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Acțiuni pentru atingerea obiectivului Responsabil Termeni Realizare 

3. INTERNAȚIONALIZAREA ȘI COOPERAREA CDI 

3.1. Consolidarea capacităților și a transferului de cunoștințe și tehnologii la nivel internațional 

3.1.2 Prezentarea rapoartelor colectivelor de 

cercetare ale UTM la manifestări 

științifice internaționale  

Stimularea participării cu rapoarte în 

plen/secţii la manifestaţii ştiinţifice 

internaţionale 

DIŞ, directorii şcolilor doct., 

şefii de departamente, 

directorii centrelor de 

cercetare 

permanent În curs de 

realizare 

3.2. Integrarea internațională a cercetării 

3.2.1 Creșterea numărului de persoane 

implicare în platforme și granturi 

internaționale  de cercetare 

Asistenţă tehnică la oformarea şi aplicarea 

cererilor de aderare la platforme şi granturi 

internaţionale 

DIŞ permanent În curs de 

realizare 

4. ASIGURAREA COMPETIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII ÎNALTE A ACTIVITĂȚILOR CDI 

4.1. Managementul activităților de cercetare prevăzute în sarcina ştiinţifico-didactică 

4.1.1 Autoevaluarea anuală a activității 

științifice a personalului academic 

Elaborarea regulamentului și a metodologiei 

de autoevaluare a personalului academic 

DIŞ  

 

Iunie 2019 În curs de 

realizare 

4.1.2 Stimularea cercetării la UTM prin 

formularea sarcinii ştiinţifico-didactice 

anuale a cadrelor didactice  

Revizuirea Regulamentului cu privire la 

normarea activităţii ştiinţifico-didactice în 

UTM 

DIŞ Aprilie 2019 În curs de 

realizare 

4.1.3 Organizarea raportării anuale a 

rezultatelor cercetărilor în parte: 

individual, centru de cercetare, 

departament, facultate, universitate 

Raporarea activităţii de CDI individuale în 

cadrul şedinţelor de departament, a 

departamentelor – la consiliile facultăţilor. 

Şefii de departamente, 

decanii, DIŞ 

decembrie 

2019 

Realizat 

4.2 Atragerea finanțării CDI din surse naționale și internaționale 

4.2.1 Atragerea finanțării CDI prin aplicarea la 

apeluri de proiecte și granturi naționale și 

internaționale 

Elaborarea şi înaintarea cererilor de proiecte 

de cercetare naţionale şi internaţionale 

DIŞ, şefii de departamente, 

directorii centrelor de 

cercetare 

În perioadele 

lansărilor 

apelurilor de 

proiecte 

În curs de 

realizare 

4.3. Inovarea și transferul de cunoaștere către societate 
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4.3.1 Implementarea rezultatelor obţinute în 

cadrul proiectelor de cercetare în mediul 

socii-economic prin intermediul 

proiectelor de transfer tehnologic 

Elaborarea şi înaintarea cererilor de proiecte 

de transfer tehnologic 

Directorii proiectelor de 

cercetare care se finalizează în 

anii 2018 - 2019 

Octombrie 

2019 

realizat 

4.3.2 Stimularea încheierii și promovării 

contractelor economice și a transferului de 

competente către mediul de afaceri 

Întâlniri cu mediul de afaceri pentru 

determinarea posibilităţilor de încheiere a 

contractelor economice de implementare a 

rezultatelor ştiinţifice 

Şefii de departamente, şefii 

centrelor/laboratoarelor 

ştiinţifice 

Pe parcursul 

anului 

În curs de 

realizare 

4.4. Dezvoltarea și valorificarea eficientă a proprietății intelectuale a UTM 

4.4.2 Stimularea depunerii cererilor de brevete 

de invenții și a altor forme ale proprietății 

intelectuale 

Suportarea şi în continuare de către UTM a 

taxelor necesare pentru depunerea cererilor 

de brevet pentru brevetele în care UTM 

figurează în calitate de aplicant 

DIŞ Permanent În curs de 

realizare 

Monitorizarea procedurii de acordare a 

suplimentelor la salariu autorilor de brevete 

conform regulamentului în vigoare 

DIŞ permanent În curs de 

realizare 

4.5. Stabilirea unor instrumente eficiente de monitorizare și stimulare a activităților CDI 

4.5.1 Monitorizarea permanentă a 

performanțelor și rezultatelor CDI  din 

cadrul proiectelor în derulare 

Coordonarea şi monitorizarea pregătirii şi 

prezentării rapoartelor ştiinţifice finale pe 

proiecte de cercetare instituţională. 

Prorector pentru cercetare şi 

doctorat, DIŞ, directorii de 

proiecte 

decembrie 

2019, 

 

 

Audierea rapoartelor ştiinţifice pe proiecte 

instituţionale în cadrul seminarelor 

ştiinţifice organizate de centrele de 

Cerectare-Dezvoltere 

DIŞ, 

Şefii centrelor de Cercetare-

Dezvoltare 

Decembrie 

2019 
 

Audierea publică a rapoartelor ştiinţifice pe 

proiecte de cercetare în cadrul secţiei ŞEI a 

AŞM. 

Prorector pentru cercetare şi 

doctorat, DIŞ, directorii de 

proiecte 

Februarie 

2019 

realizat 

4.5.2 Monitorizarea permanentă a 

performanțelor și rezultatelor cercetării 

prevăzute în sarcina ştiinţifico-didactică a 

personalului academic  

Raportarea îndeplinirii activităţilor 

cercetării prevăzute în sarcina didactică de 

către personalul academic şi întocmirea 

raportului pe departament/facultate 

Prorector pentru cercetare şi 

doctorat, DIŞ, directorii de 

proiecte 

decembrie 

2019 
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Analiza rapoartelor îndeplinirii activităţilor 

de cerectare cercetării conform sarcinii 

didactice şi planurilor de activitate al 

departamentelor. 

Prorector pentru cercetare şi 

doctorat, DIŞ 

Septembrie 

2019 
 

5. CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE A CDI 

5.1. Promovarea publicațiilor științifice ale personalului academic 

5.1.1 Asigurarea publicării și îmbunătățirea 

calității articolelor științifice în revistele 

UTM:  

Acreditarea revistelor UTM în sistemul 

maţional 

Redacţia Publicaţii Ştiinţifice permanent În curs de 

realizare 

Modificarea/elaborarea regulamentelor 

interne ale UTM cu privire la publicarea 

articolelor în revistele UTM pentru ocuparea 

posturilor didactice, susţinerea tezelor de 

doctorat, etc. 

Prorector pentru cercetare şi 

doctorat, Redacţia Publicaţii 

Ştiinţifice, şefi departamente 

permanent În curs de 

realizare 

Procurarea şi implementarea soft-ului 

„Antiplagiat” 

Redacţia Publicaţii Ştiinţifice  permanent În curs de 

realizare 

Organizarea seminarelor „WRITING 

RESEARCH ARTICLES IN ENGLISH” 

Redacţia Publicaţii Ştiinţifice permanent În curs de 

realizare 

5.1.2 Stimularea și promovarea publicării de 

monografii, capitole în cărți publicate în 

edituri internaționale și naționale. 

Înaintarea propunerilor de proiecte pentru 

editarea monografiilor, 

Şefii de departamente, 

directorii centrelor de 

cercetare 

Octombrie 

2019 
 

5.2. Sporirea vizibilității activităților CDI prin prezentarea rezultatelor în cadrul manifestărilor științifice 

5.2.1 Creșterea nivelului manifestărilor științifice 

internaționale organizate 

Organizarea manifestaţiilor ştiinţifice 

internaţionale la facultăţi 

DIŞ, decanii facultăţilor permanent În curs de 

realizare 

5.2.2 Organizarea evenimentelor de popularizare 

a rezultatelor CDI marcante în mediul 

economic și social 

Organizarea workshop-urilor tematice în 

cadrul proiectelor de cerectare 

DIŞ, responsabilii pentru 

cercetare la facultăţi 

permanent În curs de 

realizare 

Organizarea manifestaţiilor cu ocazia zilei 

cercetătorului european, zilei ştiinţei, zilei 

inventatorului, etc. 

DIŞ, responsabilii pentru 

cercetare la facultăţi 

permanent În curs de 

realizare 

5.3. Avansarea continuă a rating-ului UTM în clasamente internaționale ale Universităților 
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5.3.2 Monitorizarea și stimularea creșterii 

numărului de citări ale lucrărilor 

cercetătorilor asociați UTM 

Înregistrarea personalului academic al UTM 

pe platformele internaționale de promovare 

a vizibilității cercetătorilor 

Responsabilii pentru cercetare 

la facultăţi 

permanent În curs de 

realizare 

Monitorizarea completării permanente a 

rezultatelor cercetării colaboratorilor pe 

platformele internaţionale  Google Scholar, 

Research Gate, etc 

Responsabilii pentru cercetare 

la facultăţi 

permanent În curs de 

realizare 

5.4. Popularizarea rezultatelor CDI 

5.4.1 Diseminarea în mas-media a rezultatelor 

CDI marcante și a evenimentelor 

științifice realizate în cadrul UTM 

Mediatizarea tuturor evenimentelor 

științifice marcante 

DIŞ permanent În curs de 

realizare 

5.4.2 Fortificarea a site-ului UTM și rețelelor de 

socializare în scopul sporirii vizibilității 

activităților de cercetare la UTM 

Renovarea structurii şi conţinutului paginii 

web a compartimentului cerectare 

DIŞ Martie 2019 În curs de 

realizare 

Promovarea în rețele de socializare și pe 

site-ul UTM a tuturor activităților de 

cercetare     

DIȘ permanent În curs de 

realizare 

 


