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În contextul festivităților jubiliare la FCIM au 
demarat două conferințe cu tradiție – a IX-a edi-
ţie a Conferinţei Internaţionale „Ştiinţa Calcu-
latoarelor şi Microelectronică” (ICMCS-2017), 
a VI-a ediţie a Conferinţei Fizicienilor din Repu-
blica Moldova (CPM-2017). Tematica subiectelor 
abordate vizează cele mai importante domenii 
ale ştiinţei şi economiei naţionale şi interna-
ţionale: micro-opto-electronica, electronica şi 
comunicaţii, nanotehnologii, ştiinţa calculatoa-
relor şi reţele, automatica şi robotica, securitatea 
informaţională, sisteme biomedicale, fizica me-
diului ambiant, biofizica şi fizica medicală, fizi-
ca şi astronomia, tehnologiile fizice şi ingineria 
dispozitivelor, fizica teoretică şi computaţională, 
fizica stării condensate şi a sistemelor nanome-
trice, fizica şi ingineria materialelor, tehnologiile 
spațiale. Au fost organizate 13 secţii ştiinţifice, în 
cadrul cărora sunt prezentate în formă de rapoar-
te şi postere și urmează a fi publicate peste 190 
de lucrări. Cu ocazia acestor manifestări la UTM 
au sosit delegații din România, Germania, Fran-
ţa, Italia, SUA, Federaţia Rusă, Cehia, Ucraina, 
Finlanda, Spania, Suedia, Polonia, dar și oficiali și 
oameni de știință din Republica Moldova.

Concomitent, în incinta TEKWILL, s-a întrunit 
Bordul Executiv al BSUN (Black Sea Universities 
Network – Rețeaua Universităților de la Marea 
Neagră – RUMN), UTM fiind membră a aces-
tei organizații din anul 1998. Sesiunea Bordului 
Executiv al BSUN a fost deschisă de către recto-
rul-gazdă, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, 
rectorul UTM; prof., dr. Ketevan BOIKO, Univer-
sitatea de Stat din Ilia, Georgia; prof., dr. Peri-
cles MITKAS, rectorul Universității Aristotel din 
Salonic, Grecia; prof., dr. Sergiy BYELIKOV, rec-
torul Universității Tehnice Naționale din Zapo-
rizhzhia, Ucraina.

Prof., dr. Eden MAMUT, secretar general al BSUN, 
a făcut o trecere în revistă a activităților curente 
ale Asociației, inclusiv a priorităților strategice 
BSUN (cooperarea în cadrul programelor comune 
de educație; internaționalizarea universităților 
membre BSUN; dezvoltarea și funcționarea in-
frastructurilor mari de educație și cercetare 
științifică; activități comune privind stabilirea 
unei cooperări eficiente dintre universități și in-
dustrie; studierea celor mai bune practici de ma-
nagement universitar).

Sesiunea de lucru din cea de-a doua zi a eveni-

mentului a fost deschisă de către prof. dr. Viorel 
BOSTAN, rectorul UTM; dr. Razvan MATEES-
CU, director, Centrul COSMOMAR, Constanța; 
prof. dr. Eden MAMUT, Universitatea Ovidius din 
Constanța, România.

În discursul principal al sesiunii, dr. Răzvan 
MATEESCU, dr. Emanuela MIHAILOV și Elena 
VLASCEANU s-au referit la prelucrarea datelor 
satelitare pentru monitorizarea stării ecologice a 
zonelor de coastă, Centrul COSMOMAR, Institutul 
de Cercetări și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, 
Constanța; urmat de o prezentare a Centrului de 
Date Mondiale și a proiectelor actuale în domeniul 
tehnologiei de prelucrare a datelor și a tehnologiilor 
spațiale de la Institutul Politehnic Kiev (raportor: 
Serghei SYDORENKO, prorector pentru studii și 
cercetare, National Technical University of Ukraine 
„Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

Acad. Ion BOSTAN, preşedinte al BSUN în peri-
oada 2004-2006, director al Centrului Național 
de Tehnologii Spațiale din cadrul UTM, a făcut o 
prezentare a facilităților de urmărire prin satelit 
la UTM, urmată de o vizită la stațiile de urmărire 
prin satelit de la Universitatea Tehnică a Moldo-
vei, ghidată de prof. Nicolae SECRIERU, direc-

tor-adjunct CNTS-UTM. Agenda evenimentului 
a inclus și prezentarea unor importante centre 
europene în domeniu: Centrul de Tehnologii 
Spațiale COSMOMAR – Constanța (dr. Răzvan 
MATEESCU); ISS,ROSA – SBAS use opportunities 
for maritime and river navigation (dr. Alexandru 
PANDELE); Proiectul STINGS – Monitoring the 
Environmental Impact of Tailings from Mining, 
using Remote Sensing and Satellite Data Proces-
sing.

BSUN este o rețea universitară regională, 
înființată în 1998, devenind în timp cea mai 
importantă organizaţie de cooperare interu-
niversitară din zona Mării Negre și având în 
prezent 114 universităţi-membre din 12 ţări. 
Împărtășind obiectivele Organizației de Coo-
perare Economică a țărilor de la Marea Neagră 
și ale Cooperării Adunării Parlamentare a Mării 
Negre, BSUN are o contribuție importantă la 
transformarea regiunii Mării Negre prin coope-
rare mutuală, într-o regiune în care să primeze 
pacea, libertatea, stabilitatea și prosperitatea. 
Prin calitatea sa de membru, UTM sprijină pro-
cesul de adaptare a universităților la Procesul 
Bologna și contribuie la consolidarea colaboră-
rii regionale.

decenii, exprimându-şi convingerea că Programul va 
susţine şi în viitor dezvoltarea învăţământului din uni-
versităţi, iar managerii acestora vor fi receptivi la con-
cursurile de proiecte, anunţate de ONE+M.

Dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector 
responsabil pentru probleme financiare și relații 
internaționale, UTM, a menţionat că UTM este pri-

ma instituție din RM care, acum 20 de 
ani, a demarat o colaborare fructuoasă 
cu Programul comunitar „Erasmus” și a 
realizat de-a lungul timpului 27 de pro-
iecte, în 20 dintre acestea având calitatea 
de coordonator național. Astfel, a fost 
creată o reţea de colaborare cu instituţii 
de profil din UE, a fost consolidată 
baza materială a învăţământului tehnic, 
numeroși profesori şi studenți au bene-
ficiat de stagii de mobilitate academică. 
În prezent, la UTM se află în derulare 4 
proiecte „ERASMUS+ Acțiunea cheie 
2 – Consolidarea capacităților în dome-
niul învățământului superior”: „Intro-
ducerea învățării bazate pe probleme în 
Moldova pentru sporirea competitivității 
studenților și a posibilităților de angajare 
a lor” (PBLMD), „Crearea unei rețele E-
network în Moldova pentru promovarea 

instruirii inovative în domeniul educației profesionale 
continue” (TEACH ME), „Elevating the internationa-
lisation of higher education in Moldova” (ELEVATE) 
şi „Licență și masterat profesional pentru dezvolta-
rea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și 
rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, 
Kazahstan, Vietnam” (LMPI). 

Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit, pe 22 
septembrie 2017, un seminar care și-a propus să im-
pulsioneze calitatea managementului financiar uni-
versitar, luând în dezbatere subiectul: „Universitățile 
din Republica Moldova familiarizate cu experiența 
europeană de management financiar și atragere a 
investițiilor” (organizator: Oficiul Național Eras-
mus+ în Moldova (ONE+M) în colaborare cu Mi-
nisterul Educației, Culturii și Cercetării). Au parti-
cipat 75 de prorectori, decani, şefi de departamente, 
reprezentanți ai instituţiilor de învăţământ superior 
din ţară. Evenimentul se înscrie în suita activităţilor 
cu genericul „De la Erasmus la Erasmus+: o poveste 
de 30 de ani de succes”.

În debutul seminarului, dr. Claudia MELINTE, coor-
donator ONE+M, a apreciat contribuţia experților în 
domeniul reformelor învățământului superior în cadrul 
Programului Uniunii Europene „Erasmus+” pentru 
instituțiile de învățământ superior din Republica Mol-
dova privind managementul financiar și modalitățile 
de identificare a surselor de finanțare.

Dr. Natalia VELIŞCO, şef de departament în cadrul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a reiterat 
contribuţia Programului UE „Erasmus+” la moder-
nizarea învăţământului din RM pe parcursul a două 

Expertul internațional, prof. Jurgen RIENKS, di-
rector pentru relații internaționale al Asociației 
Universităților din Olanda, a prezentat o comunicare 
privind modalităţile de finanţare  a instituţiilor de învă-
ţământ superior la următoarele subiecte: oportunităţile 
de atragere a sectorului privat în sprijinirea financia-
ră; activităţi antreprenoriale, din experienţa şi bunele 
practici  ale universităţilor din UE în diversificarea 
surselor de finanţare.

Expertul internațional prof., dr. Hans J. J. VOSSEN-
STEYN, director al Centrului de Studii pentru Politici 
în Învățământul Superior,  Universitatea Twente din 
Olanda, s-a referit la modalităţile de finanţare a insti-
tuţiilor de învăţământ superior prin prisma antrenării 
departamentelor, laboratoarelor, centrelor de cercetare 
şi altor subdiviziuni universitare în colectarea şi ad-
ministrarea propriilor fluxuri financiare; punând ac-
centul pe responsabilităţile, drepturile şi obligaţiunile 
financiare; experienţa de stabilire a particularităţilor şi 
criteriilor costurilor de instruire; experienţa şi bunele 
practice ale instituţiilor de învăţământ din UE privind 
stabilirea mecanismelor interne de monitorizare şi su-
praveghere financiară. 

Participanţii la workshop au făcut un schimb larg de 
opinii pe marginea problemelor examinate.

În perioada 23-25 octombrie 2017, 
UTM, în calitate de coordonator naţio-
nal, a găzduit întrunirea anuală a mem-
brilor consorţiului, care implementează 
proiectul „ERASMUS+ Introducing 
Problem Based Learning in Moldova: 
Toward Enhancing Students’ Competi-
tiveness and Employability (PBLMD)”. 

Coordonatorul UE al proiectului, dr. Ro-
meo ȚURCAN, profesor la Universitatea 
Aalborg din Danemarca, la prima şedin-
ţă a precizat că în perioada 15 octombrie 
2015 – 15 octombrie 2017, ce s-a scurs 
de la demararea proiectului, 76 de cadre 
didactice au beneficiat de mobilităţi aca-
demice, 71 de persoane au efectuat vizite 
de studiu la universităţile - parteneri eu-
ropeni de proiect, iar în activităţi de in-
struire organizate de formatorii locali şi 
experţii europeni au fost implicate peste 
300 de cadre didactice. În urma studierii 
experienţei utilizării PBLMD în univer-
sităţile partenere şi analizei comparati-
ve cu situaţia reală din RM, echipele din 
UTM, USM, USARB, USC, ASEM şi USMF 
au lucrat fructuos în vederea reproiec-
tării programelor de studii superioare 
de licenţă în vigoare şi la 1 septembrie 
2017 au reuşit să înmatriculeze studenţi 
la programele de studii noi „Ingineria 

software”, „Drept”, „Politici europene și 
administrare publică”, „Administrarea 
afacerilor”, „Antreprenoriat și adminis-
trarea afacerilor” şi „Medicină preven-
tivă”, în care vor fi implementate noile 
metode de predare-învăţare. 

Coordonatorul național, dr. hab., prof. 
univ. Larisa BUGAIAN, prorector UTM, 
a specificat că proiectul urmăreşte intro-
ducerea învățării bazate pe probleme în 
Moldova pentru sporirea competitivității 
studenților și a posibilităților de angaja-
re a lor. PBLMD reprezintă o filozofie de 
învăţare, fiind un instrument de preda-
re-învăţare centrată pe student, şi are 
menirea să încurajeze studenţii să se im-
plice activ, în mod independent şi con-
structiv în identificarea şi soluţionarea 
în mod independent a problemelor, fiind 
ghidaţi şi îndrumaţi de cadrele didacti-
ce. Această metodă de instruire solicită 
şi legături mai strânse dintre instituţiile 
de învăţământ şi mediul de afaceri, or 
acest deziderat va permite absolvenţilor 
să facă mai uşor faţă concurenţei de pe 
piaţa muncii.

În cadrul a 9 şedinţe în plen reprezen-
tanţii celor 6 echipe universitare şi ex-
perţii europeni au dialogat pe marginea 

acţiunilor derulate în proiect privind 
implementarea planurilor operaţionale, 
managementul proiectului, evaluarea 
programelor în vigoare, elaborarea şi 
aprobarea programelor noi, schimbul 
de experienţă şi diseminarea rezultate-
lor obţinute deja în proiect, mobilitatea 
corpului profesoral, consolidarea bazei 
tehnico-materiale de predare-învăţare, 
asigurarea sustenabilităţii proiectului. 
Un subiect aparte a constituit asigura-
rea mobilităţii în anul 2018 a studenţilor 
înmatriculaţi anul acesta la programele 
noi de licenţă. S-a convenit, ca la înce-
putul lui decembrie 2017 fiecare univer-
sitate moldavă vor anunţa programul de 
mobilitate a câte 15 studenţi în universi-

tăţile europene partenere ale proiectului 
şi criteriile de selectare a lor. Câştigăto-
rii concursului vor beneficia de mobilita-
te în septembrie 2018 – iunie  2019.

În cadrul întrunirii, în premieră, la 24 
octombrie 2017, la UTM a fost inaugura-
tă o platformă PBLMD, care include trei 
săli de studii, un hol şi o sală de recreaţie, 
cu un design dedicat acestui mediu de 
învățare – o infrastructură atrăgătoa-
re, acces la surse moderne de învățare, 
internet. Aici vor fi instruiţi studenţii 
FCIM, înmatriculaţii conform noului 
program de studii „Ingineria Software”, 
structurat după modelul de predare-
învățare al Universităţii Aalborg din 

Danemarca. Sălile au fost echipate cu 
suportul Uniunii Europene, în cadrul 
proiectului ERASMUS+ „Introducerea 
învățării bazate pe probleme în Moldo-
va: pentru sporirea competitivității și 
sporirea șanselor de angajare a acestora” 
şi mijloacele financiare proprii ale UTM.

Pe 25 octombrie 2017, coordonatorul UE 
al proiectului, Romeo ȚURCAN, coor-
donatorul național, Larisa BUGAIAN, 
şi coordonatorii echipelor universitare 
au susţinut o conferinţă de presă des-
pre implementarea proiectului şi paşii 
următori ce urmează a fi întreprinşi de 
către membrii consorţiului.

Proiectul PBLMD de consolida-
re a capacităților în domeniul 
învățământului superior se concen-
trează pe reforma curriculară și mo-
dernizarea învățământului superior 
din Republica Moldova în conformitate 
cu principiile procesului Bologna, fiind 
finanțat cu suportul Uniunii Europe-
ne pentru o perioadă cuprinsă între 15 
octombrie 2015 și 14 octombrie 2018 
cu un buget total de € 1,544,760, in-
clusiv € 657,275 sunt prevăzuți pentru 
mobilitățile studenților și ale personalu-
lui didactic. 

Proiectul „ERASMUS+ PBLMD” la primele realizări


