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Activitatea Consiliului Științific

7

În anul 2021 membrii Consiliului Științific al UTM s-au întrunit în 10 ședințe:

 Audierea proiectelor de cercetare realizate la UTM;

 Aprobarea actelor normative:

 Calendarului universitar pentru ciclul III de studii;

 Strategia UTM privind Știința Deschisă.

 Modificările la Metodologia privind stabilirea sporului pentru performanță 

în activitatea de cercetare și inovare;

 Modificările la Regulamentul de admitere la studii de doctorat;

 Modificările la Politica UTM privind Accesul Deschis la informație;

 Modificările la Regulamentul de organizare și funcționare a repozitoriului

UTM.

 Reorganizarea subdiviziunilor de cercetare la UTM;

 Examinarea a 6 dosare de abilitare cu dreptul de conducător de doctorat;

 Validarea: 3 Seminare Științifice; 2 Comisii de Doctorat; 3 Consilii Științifice 

Specializate.

1. Baza legislativă  
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Încadrarea Cercetărilor UTM în Direcţiile Prioritare

12

Prioritatea strategică Domeniul prioritar

I. Sănătate Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenţie, 

diagnostic şi tratament

II. Agricultură durabilă, 

securitatea alimentară şi 

siguranţa alimentelor

Securitatea alimentară şi siguranţa alimentelor

Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. Biotehnologii

agroalimentare

III. Mediu şi schimbări 

climaterice

Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății

Energie sigură, curată și eficientă

Deșeuri, materiale plastice și poluanți

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

Patrimoniul material și imaterial

V. Competivitate economică 

şi tehnologii inovative

Nanotehnologii

Tehnologia informației și dezvoltare digitală

Materiale, tehnologii și produse inovative

1. Baza legislativă



13

2. Personalul de cercetare a UTM 

În anul 2021 activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare la 

UTM au fost realizate atât în cadrul sarcinii științifico-

didactice, cât și în cadrul proiectelor de cercetare. 

- În cadrul sarcinii științifico-didactice au realizat activități de 

cercetare, dezvoltare și inovare 650 de cadre științifico-

didactice, inclusiv:
- 225 cu titluri științifice;

- 87 doctoranzi. 

- În proiecte de cercetare au fost încadrate 246 de 

persoane, inclusiv:
- 137 cu titluri științifice 

- 20 de doctoranzi, sau 23% din numărul total de doctoranzi UTM. 
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În cadrul sarcinii didactice:

650 cadre științifico-didactice 
În cadrul proiectelor de cercetare:

246 cercetători

2. Personalul de cercetare a UTM 
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Antrenarea personalului șt.-did. al UTM în proiecte de cercetare

Cadre şt.-did. cu drept de condcător 86 (67 sau 78%)

Conducători de doctorat 51 (37 sau 57%);

Doctoranzi implicaţi în proiecte de cercetare 20 (23%)

2. Personalul de cercetare a UTM 
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3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   

Tipul proiectelor Nr de 
proiecte

Proiecte Program de Stat 18

Proiect Consolidare Instituţională 1

Proiecte de Transfer Tehnologic 1

Proiecte / granturi internationale 7

Proiecte Concurs COVID-19 2

Proiecte postdoctorat 7

Contracte servicii ştiinţifice 2

Total 38 

În anul 2021 la UTM au fost realizate lucrări de cercetare în cadrul a 38 proiecte

Dinamica proiectelor de cercetare 
în anii 2017-2021
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Propuneri de proiecte de cercetare depuse în 2021

Total 
14

Internaţionale
8

Naţionale
6

• 3 – Proiecte bilaterale

• 4 – H2020 / Horizon Europe 

• 3 – AUF

• 1 – STCU

Distribuirea propunerilor de proiecte 

depuse pe facultăţi/centre:

CNTS / CNSTM / DIȘ – 4 proiecte;

FTA – 3 proiecte;

FCIM – 3 proiecte;

• 2 – Proiecte de postdoctorat

FIMIT – 2  proiecte;

FIEB – 1 proiect;

FEIE – 1 proiect.

• 1 – Alte proiecte naționale

3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   
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3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   

Repartizarea proiectelor la Departamente și Centre Naționale de Cercetare  
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3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   

Repartizarea proiectelor la Departamente și Centre Naționale de Cercetare  
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Granturi internaționale

În 2021 a continuat realizarea a 6 proiecte din cadrul programului 

operațional comun România – Republica Moldova, 4 din care în anul 

de referință au primit finanțare din partea Comisiei Europene 

3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   
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Volumul total al finanţării pe anul 2021

în cadrul proiectelor de cercetare 

Distribuția finanțării pe tipuri de proiecte (2021)
26700 mii lei 

Dinamica finanțării proiectelor
în anii 2018-2021, mii lei

3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   
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Cofinanțarea 

În anul 2021 UTM a cofinanțat activitățile de cercetare, dezvoltare și

inovare din surse proprii în volum de 2.8 mln. lei, din care 1,6 mln.lei UTM

a achitat spor pentru rezultate performante în domeniul cercetare și

inovare obținute în 2020.

3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   
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Cofinantarea 

Structura sporului pentru rezultate performante obținute 

3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   



24

3. Proiectele de cercetare și resursele financiare   

Descifrarea pe articole de cheltuieli  (finanțare bugetară) - 21400 mii lei 



4. Rezultatele relevante   

obținute în 2021 
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20.80009.5007.09. Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu 

misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, 

monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spațial

Director de proiect V. Bostan

Proiectarea, prototiparea și 

fabricarea noului modul satelitar 

cu sarcină utilă pentru testarea 

nanozenzorilor la radiație spațială. 

Modulul de zbor ”TUMnanoSAT” 

asamblat și documentația  de 

asamblare /dezasamblare. 
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20.80009.5007.24. Majorarea competitivității transmisiilor 

precesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact 

„conform” al dinților și extinderea ariei lor de aplicație

Director de proiect I. Bostan

În anul 2021 au fost obținute rezultate

privind dezvoltarea angrenajului dințat

al transmisiilor precesionale cu

contact convex-concav multipar cu

diferența mică a curburilor de flanc.

Relevanța inovațională constă în elaborarea și dezvoltarea angrenării dințate

cu profiluri convex/concave ale dinților roții centrale cu curbura continuu

crescândă în funcție de unghiul de precesie yki
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20.80009.5007.20. Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici 

tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică 

și inginerie tisulară

Director de proiect E. Monaico 

Au fost dezvoltate tehnologii inovatoare privind fabricarea nanoarhitecturilor în

bază de GaN și alte materiale semiconductoare cu bandă largă

A fost demonstrată tehnologia de elaborare a spinnerelor cu impulsuri.

Spinnerele cu impulsuri se obțin prin devierea de la forma sferică a

picăturilor de „marmură lichidă” în bază de aerogalnit, cee ace a permis

evidențierea și investigarea unui nou fenomen, și anume a mișcării de

rotație în impulsuri prin autopropulsarea picăturilor pe suprafața apei;
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20.80009.5007.21. Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale 

autoorganizate pentru bioinginerie

Director de proiect D. Țiuleanu

Experimental au fost determinate densitățile sticlelor calcogenice pseudobinare

GeS4 - AsS3 și celor binare model GeS2, As2S3, precum și viteza de propagare a

undelor ultrasonore longitudinale (15 MHz ) în aceste materiale.

A fost stabilită legitatea dependenței

modulului elastic longitudinal de

concentrația domeniilor de ordin mediu

în sticlele din sistemul pseudo-binar

AsS3 – GeS4 , explicată prin

transformările fundamentale la nivel

molecular, cauzată de substituția

atomilor de As cu cei de Ge.
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20.80009.7007.10. Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al 

Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru 

consumatori dispersaţi

Director de proiect Dulgheru V. 

A fost efectuat studiul potențialului energetic eolian din regiunea de dezvoltare

economică Centru (Telenești, Șoldănești, Nisporeni, Călărași, Orhei, Hîncești, Anenii

Noi, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Rezina, Strășeni, Ungheni).

A fost cercetat gradul de influență asupra 

eficienței conversiei a efectelor de turbulență 

în rotorul eolian și în vecinătatea palelor.
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20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice 

toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și 

catalizatorilor  obținuți din materie primă autohtonă

Director de proiect I. Scutari

A fost determinat conținutul de 

polifenoloxidaze (PFO) în struguri și 

impactul cărbunilor activii 

experimentali AC-C* (IC al AȘM)  

asupra activității acestor catalizatori 

organici în musturile și vinurile din 

soiurile Viorica, Legenda, Sauvignon 

Blanc, Pinot Griș. 
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20.80009.5007.08. Studiul structurilor optoelectronice şi a 

dispozitivelor termoelectrice cu eficientă înaltă

Director de proiect V. Tronciu 

Au fost raportate rezultatele teoretice și

experimentale (obținute de la partenerii

noștri din Berlin) privind stabilitatea lungimii

de undă în dispozitivele alaturate. S-a

realizat o optimizare a funcționării laserului,

astfel încât pentru o gamă largă de curenți

injectați în regiunea activă, laserul emite o

putere de ieșire stabilă în timp. Rezultatele

numerice sunt în acord calitativ cu

caracteristicile experimentale obținute de

colegii noștri din Germania.

A fost modernizat modelul fizic pentru 
cristalele de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 în care 
se ține cont de influența temperaturii 
asupra coeficienților termoelectrici
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20.80009.5007.26. Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, 

optimizare și securizare a sistemelor ciber-fizice

Director de proiect I. Fiodorov

Sunt elaborate recomandări privind

implementarea soft-ului de

detectare și prevenire a intruziunilor

și, de asemenea, de recuperare în

caz de incidente de securitate

cibernetică. Este creat produsul

„Sistem de notificare a

vulnerabilităților” și dezvoltată

platforma UTMCTF de instruire și

desfășurare a concursurilor de

securitate informatică în format CTF.
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20.80009.5107.09. Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor  

prin biotehnologie şi inginerie alimentară

Director de proiect R. Sturza 

A fost analizat statutul nutrițional al copiilor

de vârstă școlară instituționalizați (11 – 17

ani), realizat în baza meniului model

propus de către Ministerul Sănătății.

Aportul mediu zilnic de fier determinat prin

tehnici experimentale acoperă 53,75% din

norma recomandată. A fost conceput un

algoritm pentru a prezice absorbția fierului

alimentar pe baza conținutului de factori

alimentari care au capacitatea de a

promova sau inhiba absorbția de fier.

A fost extras ulei din semințele de struguri

de soiuri autohtone prin trei metode diferite

și a fost determinat conținutul de clorofile,

carotenoide și polifenoli.
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20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox 

cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice 

şi de mediu   

Director de proiect I.Subotin

A fost analizată variația valorii indicelui 
de peroxid (ca parametru a oxidării 
primare a lipidelor) în funcție de timp 
(ulei din seminţe de struguri + 
[H2O2]=10-3 mol/l, [Cu2+]=10-3 mol/l; 
ulei de porumb + [H2O2]=10-3 mol/l, 
[Cu2+]=10-3 mol/l; ulei din miez de nuc 
+ [H2O2]=10-3 mol/l, [Cu2+]=10-3 mol/l).

Pentru monitorizarea procesului de oxidare a lipidelor s-a determinat 

absorbanţa uleiurilor cercetate la 232/270 nm. Creșterea valorilor 

absorbantei la  aceste lungimi de undă demonstrează  oxidarea 

accelerată a uleiurilor, ce se exprimă prin acumularea cantității de diene 

şi triene conjugate
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20.80009.0807.33. Comunicarea inteligenței Orașului Modern prin 

implementarea sistemelor inovative a iluminatului public

Director de proiect  N. Mogoreanu

Starea tehnică deplorabilă a sistemelor de iluminat stradal şi rutier din Republica

Moldova, gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii sistemelor existente,

necesită eforturi investiţionale importante pentru reabilitarea acestora.

A fost analizat și apreciat din

punct de vedere al compatibilității

actualul sistem de iluminat al

parcului dendrologic din

campusul Râşcani.
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20.80009.0807.34. Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din 

Republica Moldova

Director de proiect S. Albu

A fost realizat studiul multi-aspectual a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor 
imobile cu valoare istorică și arhitecturală conform legislației naționale. Au fost 
analizate reglementările normative și inițiativele de politică privind protejarea și 
valorificarea patrimoniului arhitectural. 

A fost cercetat potențialul patrimoniului 
cultural-istoric construit existent în 
Republica Moldova; turismul cultural ca 
formă de valorificare a patrimoniului 
cultural; criteriile de segmentare a pieței 
turistice; perspectivele de utilizare a 
potențialului turismului industrial în lume 
și în Republica Moldova; aculturația 
patrimoniului istoric-cultural tip ruine în 
contextul arhitectural modern
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20.80009.0807.22. Dezvoltarea mecanismului de formare a 

economiei circulare în Republica Moldova

Director de proiect L. Bugaian

La sondaj au participat 357 de 
respondenți, studenți ai UTM. 
Sistematizarea sondajelor în acest mediu 
a arătat că principalele beneficii ale 
companiilor care implementează 
principiile unei economii circulare ar fi 
îmbunătățirea calității producției – 53,3%, 
îmbunătățirea imaginii companiei –
51,3%, creșterea competitivității pe piață 
– 48,7% și o cale mai atractivă în 
atragerea partenerilor externi - 39,5%. 
Rezultatul sistematizării sondajului a 
arătat, de asemenea, că tinerii percep 
economia circulară ca un trend necesar 
atât în scopul eficientizării activității, dar 
și o direcție de dezvoltare ce ar preveni 
epuizarea resurselor naturale. 
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20.80009.0807.17. Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural 

național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica 

Moldova, în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene

Director de proiect V. Cazac 

Au fost identificat şi analizate

tehnologiile tradiţionale de preparare

a: 7 tipuri de preparate reci; 19 tipuri

preparate calde, 4 tipuri de preparate

lichide, 11 tipuri de preparate de

patiserie, 28 tipuri de preparate dulci, 6

tipuri de pâine de ritual, în rezultatul

vizitării localităţilor din zona de nord a

Republicii Moldova: mun. Bălți,

raionale: Sângerei, Fălești, Florești,

Glodeni, Drochia, Rîșcani, Soroca,

Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni şi a

23 instituţii muzeale.
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5.  Vizibilitate și diseminarea rezultatelor 
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VIZIBILITATEA CERCETĂRII UTM LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

UTM în Web of Science și Scopus (1994-2021)

* Date extrase la 1 februarie 2022

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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Valoarea indicelui Hirsch (H-Index), care cuantifică

impactul științific al lucrărilor indexate bazându-se pe

numărul de citări, a Universității Tehnice a Moldovei în

Web of Science este de 68, în comparație cu valoarea 65

de acum un an, iar în Scopus de 71, în comparație cu 68

din anul trecut. Numărul total de citări acumulat de UTM

este de 19070 în Web of Science, fiind în creștere cu

1849 și 21215 în Scopus, valoarea acestui indice

crescând cu 1737 citări în perioada de referință.

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 



Top autori afiliați UTM în 2021 în WoS și Scopus
cu cel puțin 3 lucrări

* Date extrase la 02 februarie 2022
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UTM în Google Scholar

Numărul de citări ale publicațiilor indexate în Google Scholar este

important pentru că este utilizat în clasamentul organizațiilor de cercetare,

inclusiv al universităților din lume.

5.  Vizibilitate și diseminarea rezultatelor 
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UTM în clasamente internaționale: Webometrics 

Potrivit ediției din ianuarie 2022 publicate de Ranking Web of Universities

(Webometrics), Universitatea Tehnică a Moldovei este pe locul 2 din cele 24 de

instituții de învățământ superior din Republica Moldova înregistrate în clasament.

UTM se situează pe locul 295 în Europa Centrală și de Est, pe locul 1170 în Europa

și pe locul 3760 din peste 12 mii de universități din întreaga lume.

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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UTM în clasamente internaționale: Round University Ranking 

În anul 2021 Round University Ranking (RUR) a inclus pentru prima dată în

clasamentele sale Universitatea Tehnică a Moldovei – unica universitate din

Republica Moldova. UTM se situează pe locul 662 din cele 873 universități din toată

lumea incluse în clasament, acumulând un scor de 36,9 din scorul maxim de 100,0.

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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Publicații ale cercetătorilor UTM

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ 

ŞI RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ 

– 318 publicaţii

157 (48%) – au fost realizare 

în cadrul proiectelor de 

cerceatre
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Publicaţii ale cercetătorilor UTM

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ 

ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ 

– 488 publicaţii

183 (60%) – au fost realizare 

în cadrul proiectelor de 

cerceatre
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5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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APRECIEREA REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE LA SALOANE INTERNAȚIONALE ÎN 2021

În anul 2021 rezultatele cercetătorilor științifice realizate în cadrul UTM au

fost prezentate la 8 saloane și expoziții internaționale și naționale de inventică, la

care au fost înalt apreciate, obținând 155 de distincții inclusiv:

 65 medalii de aur;

 61 medalii de argint;

 24 medalii de bronz.

 5 Trofee/Premii speciale

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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Cu referire la premiile speciale, Universitatea Tehnică a 

Moldovei a obținut 3 Premii Mari în cadrul saloanelor: 

Euroinvent 2021, ProInvent-2021 și Intarg Poland 2021.

UTM a fost marcată cu alte 2 trofee în cadrul expoziției 

InfoInvent-2021: 

• Trofeul AGEPI „Cel mai reușit design industrial” pentru 

lucrarea „Soluționarea estetică și constructivă a edițiilor de 

carte cu jocuri de grup pentru copii cu vârsta de 7-11 ani”, 

autori: Magdalena ZAHARIA și Viorica CAZAC și 

• Trofeul „Cea mai bună creație a tinerilor”, pentru lucrarea 

„Electromobil pentru persoane cu dizabilități”, autori: Mircea 

ZUBCU și Valeriu PODBORSCHI.

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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Manifestări ştiinţifice internaţionale – 7 

 Conferința Internațională „Nanotechnologies and Biomedical Engineering”, ed. a 

V-a, 3-5 noiembrie 2021;

 Conferința internațională de Sisteme Electromecanice și Energetice SIELMEN, 

ed. a XIII-a 7-9 octombrie 2021;

 Congresul Internațional de Inginerie a Autovehiculelor şi Transporturilor cu tema 

„Automotive and Integrated Transport Systems – AITS 2021”, 28-29 octombrie 

2021;

 Conferința internațională „Competitiveness and sustainable development in the

context of European integration”, ed. 2, 4-5 noiembrie 2021;

 Conferința Internațională „Electronics, Communications and Computing - ECCO 

2021”, 21-22 octombrie 2021;

 Conferinţa internaţională „Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes”, 

7-8 octombrie 2021;

 Conferinţa internaţională „Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva 

eticii globale”, 16 aprilie 2021.

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 
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Publicaţii:

în 2020 – 62 articole total

– 41 (66%) colab. UTM.

în 2021 – 59 articole total

– 40 (68%) colab. UTM

Indexat în baze de date:

Categoria B+ Categoria – B+

Decizia din 26.02.2021

Indexat în 8 baze de date:

Activitatea Redacţiei 
„Publicaţii ştiinţifice”

Publicaţii:

în 2020 – 55 articole total

– 42 (76%) colab. UTM.

în 2021 – 60 articole total

– 28 (47%) colab. UTM
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Realizările Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice 
în domeniul activităţii ştiinţifice

1. Au fost achiziționate publicații:

• Cărți științifice – 715 ex. 

• Ediții seriale – 364 ex. 

• Buletine și Anale științifice – 172 ex.

2. A fost prelungit contractul de abonare (90,2 mii lei) la bazele de date Springer 

cu un conţinut de peste 2000 reviste şi 10 colecţii de cărţi electronice (6000

editate anual);

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

liber la 10 baze de date din domeniile ştiinţei oferite în cadrul proiectului 

„Resurse Electronice pentru Moldova”.



În prezent în Repozitoriu sunt înregistrate:
• 17700 publicaţii full-text 

• 1602 articole din reviste ştiinţifice UTM

• 76 teze de doctor/autoreferate ale 
profesorilor UTM 69

Rezervarea publicațiilor și 
informației din cercetare

Repozitoriul UTM CRIS   UTM

Entități înregistrate:

• 879 autori

• 62 proiecte

• 42 subdiviziuni

Rezultate înregistrate:

• 18 monografii/capitole

• 662 articole în reviste/culegeri

• 153 teze la conferințe

• 66 brevete



70

5.  Vizibilitate si diseminarea rezultatelor 



DIPLOME DE ONOARE 
ale Guvernului, MEC, AȘM

Eduard Monaico, 

Diploma de Onoare a MEC

Victor Zalamai, 

Diploma de Recunoștință a AȘM

Aliona Ghendov-Moșanu, 

Diploma Guvernului

Rodica Cujba, 

Diploma de Gratitudine a AȘM
Ilie Nucă,

Diploma de Recunoștință a AȘM

Vasile Tronciu, 

Diploma Meritul Academic a 

AȘM

Serghei Railean,

Diploma de Onoare a AȘM

Sergiu Zaporojan,

Diploma de Onoare a AȘM



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

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

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

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

https://diez.md/
https://stiri.md/
https://agora.md/
https://point.md/


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

promova cu succes proiecte ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional.

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

date Web of Science şi Scopus este redus.

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

abilitați cu drept de conducător.

4. Puțini doctoranzi sunt antrenați în proiecte de cercetare.

5. Necesitatea de investiţii şi riscuri mari pentru implementarea

rezultatelor ştiinţifice în domeniul ingineriei.
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•Participare activă la procesul de reformare a domeniului de cercetare şi 
inovare în Republica Moldova prin colaborare cu MEC, AŞM, ANCD, 
ANACEC etc. 

•Pregătirea şi antrenarea colectivelor UTM în procesul de elaborare şi 
depunere a propunerilor de proiecte de cercetare la concursurile de proiecte

•Atestarea personalului științific din cadrul UTM

•Consolidarea și revitalizarea Incubatorului „POLITEHNICA”

•Amplificarea şi coordonarea eforturilor de participare la concursurile 
internaţionale (ORIZONT Europe, Transfrontaliere, Bilaterale, etc.)

•Implementarea strategiei de reformare a activităţii de cercetare şi inovare în 
Departamentelele si Centrele Nationale UTM 

•Promovarea colectivelor de cercetare ştiinţifică cu performanţe marcante, 
care au şanse reale de a se integra în colective de cercetare internaţionale 

•Implementarea în continuare a tehnologiilor informaţionale în sistemul de  
cercetare, dezvoltare şi inovare la UTM

•Diseminarea rezultatelor cercetării

SARCINI PENTRU ANUL 2022
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Va mulțumesc pentru atenție


