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PLAN DE ACTIVITATE  

pentru anul 2020 
 
 

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu 

1. Acordarea de consultanță în 

inginerie structurilor de stat și 

agenților economici, participarea 

la studii și expertize tehnice 

Prin activitatea individuală a 

membrilor 

Pe parcursul 

anului 

 Realizare 

continuă 

2. Coparticiparea în 

organizarea unor manifestații 

științifice pe domeniile 
secțiunilor ASTR. 

1. Organizarea expoziției universitare 

„Creația deschide Universul”. 

10.04 -

11.04.2020 

S-a amânat 

din cauza 

COVID-19 

2. Coparticiparea în organizarea celei 
de a VI-a ediții a Conferinței 

Internaționale „Conference for 

Sustenaible Energy” CSE2020 

22-24.10. 
2020 

 

3. Coparticiparea în organizarea 

Simpozionului Internațional 

„Probleme actuale ale Matematicii şi 

Informaticii”  

28.05-

31.05.2020 

S-a amânat 

din cauza 

COVID-19 

4. Organizarea ediției a 15-a a 

Simpozionului Internațional „Cucuteni 

5000 REDIVIVUS: științe exacte și 
mai puțin exacte”. 

26.06-

28.06.2020 

S-a amânat 

din cauza 

COVID-19 

5. Coparticiparea în organizarea 

Conferinței Internaționale ICECCO – 

International Conference on 
Electronics, Communications and 

Computing 

15.10-

16.10.2020 

 

6. Coparticiparea în organizarea 

Conferinței Internaționale „The XXXI-
th SIAR International Automotive and 

Transport Engineering Congress 

„Automotive and Integrated Transport 
Systems – AITS 2020” 

29.10-

31.10.2020 

 

7. Coparticiparea în organizarea 

Conferinței Internaționale „MODERN 

TECHNOLOGIES, IN THE FOOD 
INDUSTRY” 

Octombrie 

2020 

 

3. Implicarea în educaţia 

tehnică a tinerilor prin crearea 
unor cercuri de interes 

(robototehnică, TI, concepte de 

conversie a energiilor 

regenerabile, atragerea şi 
orientarea acestora către 

inginerie). 

 

1. A participa la organizarea 

concursului național „Tânăr creator” 
pentru elevii liceelor, colegiilor și 

școlilor profesionale.  

14.03-

14.04.2020 

Realizat 

2. A organiza concursul „Cea mai 

bună teză de licență în proiectare”. 

15.05-

15.06.2020 

Realizat 

3. A organiza concursul „Laureat al 

creativității tehnice” pentru 
doctoranzi. 

Noiembrie 

2020 
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4. A monitoriza activitatea „Cercului 

Tinerilor Inventatori” din cadrul 
„Centrului de Creativitate tehnică”. 

 Pe parcursul 

anului 

 Realizare 

continuă 

5. Participarea la organizarea Zilei 

Ușilor Deschise la Universitatea 

Tehnică a Moldovei. 

23.06-03.07. 

2020 

Realizat 

4. Dezvoltarea și consolidarea 
parteneriatelor cu mediul de 

afaceri și participarea la proiecte 

de dezvoltare inițiate de companii 

industriale, inclusiv 
transnaționale. 

   

1. Participare în cadrul FABLAB în 

proiecte inițiate de companii 

industriale. 
2. Organizare Fabricare ecrane de 

protecție antiCOVID-19 la imprimante 

3D. 

Pe parcursul 

anului 

 
20.03-

31.05.2020 

Realizare 

continuă 

 
Realizat 

5.  Organizarea de mese rotunde 
referitoare la evoluția 

învățământului universitar în 

domeniile tehnice. 

1. Discuții cu privire la 

eficientizarea programelor de studii 

doctorale în domeniul științelor 

inginerești. 

Pe parcursul 

anului 

 

2. Discuții privind programe de 

masterat, inclusive, interdisciplinare și 

la juanta domeniilor (Tehnologii 
spațiale; Sisteme de conversie a 

energiilor regenerabile; Mecatronică 

avansată ș.a.). 

Pe parcursul 

anului 

 

6. Organizarea de expuneri pe 
teme de interes tehnico-științific 

larg. 

1.  Realizări în domeniul sistemelor 
de conversie a energiilor regenerabile 

și promovarea utilizării acestora. 

Pe parcursul 
anului 

 

7. Dezvoltarea cercetărilor 
științifice în ariile proprii de 

cercetare și diseminarea 

rezultatelor prin publicații, brevete 
de invenție și prezentări la 

conferințe internaționale. 

1. Participare cu proiecte în 

Programul transfrontalier „România – 
Republica Moldova” : faza de lansare 

a proiectelor câștigate.  

20.05-

20.06.2020 

Câștigate 7 

proiecte de 
cercetare și 

educaționale. 

2. Prezentarea rezultatelor 
cercetărilor la conferințe naționale și 

internaționale. 

Pe parcursul 
anului 

 

3. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor la Salonul Internațional de 
Invenții și Transfer Tehnologic 

PROINVENT, Cluj Napoca. 

19.03-

23.03.2020 

S-a amânat 

din cauza 
COVID-19 

4. Prezentarea rezultatelor 
cercetărilor la Salonul Internațional de 

Invenții și Transfer Tehnologic 

EuroInvent, Iași. 

16.05-
18.05.2020 

Realizată 
Online. 

Obținute 

aprecieri. 

5. Prezentarea rezultatelor 
cercetărilor la Salonul Internațional de 

Invenții și Transfer Tehnologic 

Inventica, Iași 

29.07-31.07. 
2020 

 

8. Susținerea revistei ASTR 

„Journal of Engineering Sciences 

and Innovation (JESI)” 

1. Participare cu lucrări științifice la 
revista „Journal of Engineering 

Sciences and Innovation (JESI)” 

 Pe parcursul 
anului 

 Realizare 
continuă 

2. Sincronizarea cerințelor de 
publicare a lucrărilor științifice în 

revista Asociației Inginerilor din 

Republica Moldova (AIRM) „Journal 

of Engineering Sciences (JES)”. 

Pe parcursul 
anului 

 

8. Creşterea vizibilităţii filialei 
ASTR Chișinău 

Activitate comună cu Filiala ASTR 

Craiova 

29.02.2020 Realizată 

  

9. Participare la Adunarea 
Generală ASTR. 

 Pe parcursul 
anului 

 



PLAN DE ACTIVITATE  

pentru anul 2019 

 

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu 

1. Acordarea de consultanță 

în inginerie structurilor de stat și 

agenților economici, participarea 
la studii și expertize tehnice 

Prin activitatea individuală a 

membrilor 

Pe parcursul 

anului 

 Realizare 

continuă 

    2. Apropierea ASTR de 

activitatea  de  cercetare                    
industrială din Republica 

Moldova 

1. Dezvoltarea relațiilor de cooperare 

cu birourile de proiectare tematică 
create în Chișinău. 

Pe parcursul 

anului 

Realizat 

2. Susținerea dezvoltării activităților de 

inovare, creativitate a tinerilor  în 

cadrul Centrului de Excelență TIC 
TECWIL și FABLAB. 

Pe parcursul 

anului 

  

  

3. Coparticiparea în 

organizarea unor manifestații 

științifice pe ramuri industriale. 

1. Organizarea Conferinței „Zilele 

Academiei de Științe Tehnice din 

România”: Creativitatea în 
dezvoltarea Societății Cunoașterii. 

17.10 – 

18.10.2019 

Realizat 

2. Participarea în organizarea „The 

9th International Conference on 

Amorphous and Nanostructured 
Chalcogenides”  

30.06-

4.07.2019. 

Realizat 

3. Participarea în organizarea „The 

4th International Conference on 
Nanotechnologies and Biomedical 

Engineering”. 

18.09-

21.09.2019. 

Realizat 

4. Participarea în organizarea „A XII-

a ediție a Conferinţei Internaţionale de 
Sisteme Electromecanice și 

Energetice, SIELMEN-2019”. 

10.10-

12.10.2019. 

Realizat 

5. Participarea în organizarea 

„Conferinţa tehnico-ştiinţifică a 
studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor (cu participare 

internațională)”. 

26.03 – 

29.02.2019. 

Realizat 

10. Participarea în organizarea 

expoziției universitare „Creația 

deschide Universul”. 

19.04 – 

20.04.2019. 

Realizat 

4. Implicarea în educaţia 
tehnică a tinerilor prin crearea 

unor cercuri de interes 

(robototehnică, TI, concepte de 
conversie a energiilor 

regenerabile, atragerea şi 

orientarea acestora către 

inginerie. 
 

 

 
 

 

 

  

2. A organiza concursul național 
„Tânăr creator” pentru elevii liceelor, 

colegiilor și școlilor profesionale.  

14.03-
14.04.2019 

Realizat 

2. A organiza concursul „Cea mai 

bună teză de licență în proiectare”. 

15.05-

15.06.2019 

Realizat 

3. A organiza concursul „Laureat al 
creativității tehnice” pentru 

doctoranzi. 

Noiembrie 
2019 

Realizat 

4. A organiza participarea tinerilor 

cercetători la Târgul Internațional de 
Inventică și Educație Creativă pentru 

Tineret ICE-ESV (Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

18.06-

20.06.2019 

Realizat 

5. A monitoriza activitatea „Cercului 
Tinerilor Inventatori” din cadrul 

„Centrului de Creativitate tehnică”. 

 Pe parcursul 
anului 

 Realizare 
continuă 

   



5. Dezvoltarea și consolidarea 

parteneriatelor cu mediul de 
afaceri și participarea la 

proiecte de dezvoltare inițiate 

de companii industriale, 

inclusiv transnaționale. 

1. Participare în crearea la 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
(Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Industrială și Transporturi) a birourilor 

de proiectare ale firmelor străine. 

Pe parcursul 

anului 

Realizare 

continuă 

6. Organizarea de mese rotunde 

referitoare la evoluția 

învățământului universitar în 
domeniile tehnice. 

1. Discuții cu privire la eficientizarea 

programelor de studii doctorale în 

domeniul științelor inginerești. 

Pe parcursul 

anului 

Realizare 

continuă 

2. Discuții privind programe de 
masterat inclusiv interdisciplinare și la 

juanta domeniilor (Tehnologii spațiale; 

Sisteme de conversie a energiilor 
regenerabile; Mecatronică avansată 

ș.a.). 

Pe parcursul 
anului 

 

7. Organizarea de expuneri pe 

teme de interes tehnico-științific 
larg. 

Realizări în domeniul sistemelor de 

conversie a energiilor regenerabile și 
promovarea utilizării acestora. 

Pe parcursul 

anului 

Realizat 

8. Dezvoltarea cercetărilor 

științifice în ariile proprii de 

cercetare și diseminarea 

rezultatelor prin publicații, brevete 
de invenție și prezentări la 

conferințe internaționale. 

1. Participare cu proiecte în 

Programul transfrontalier „România – 
Republica Moldova”.  

Pe parcursul 

anului 

Aflate la 

stadiu de 
expertiză. 

2. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor la conferințe naționale și 

internaționale. 

Pe parcursul 

anului 

Realizat 

3. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor la Saloane Internaționale 

de Invenții și Transfer Tehnologic  

PROINVENT, Cluj Napoca. 

20.03-

22.03.2019 

Realizat 

4. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor la Saloane Internaționale 

de Invenții și Transfer Tehnologic 
EuroInvent, Iași. 

16.05-

18.05.2019 

Realizat 

5. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor la Saloane Internaționale 

de Invenții și Transfer Tehnologic 
Inventica, Iași. 

26.06-

28.06.2019 

Realizat 

6. Susținerea revistei ASTR 

„Journal of Engineering Sciences 
and Innovation (JESI)” 

9. Participare cu lucrări științifice la 

revista Journal of Engineering 

Sciences and Innovation (JESI) 

 Pe parcursul 

anului 

 Realizare 

continuă 

10. Sincronizarea cerințelor de 

publicare a lucrărilor științifice în 

revista Asociației Inginerilor din 
Republica Moldova (AIRM) 

„Meridian Ingineresc”. 

Pe parcursul 

anului 

 

7. Elaborare de monografii, 

studii, manuale tehnico-științifice, 
publicații prin intermediul AGIR. 

 Pe parcursul 

anului 

 

8. Creşterea vizibilităţii filialei 

ASTR Chișinău 

Organizarea Zilelor ASTR în Chișinău 

(Universitatea Tehnică a Moldovei), 

 Octombrie 

2019 

 Realizat 

9. Participare la Adunarea 
Generală ASTR. 

 Pe parcursul 
anului 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACTIVITATE  

pentru anul 2018 
 

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu 

10. Acordarea de consultanță 
în inginerie structurilor de stat și 

agenților economici, participarea 

la studii și expertize tehnice 

Prin activitatea individuală a 
membrilor 

Pe parcursul 
anului 

 Realizare 
continuă 

2. Apropierea ASTR de 

activitatea  de  cercetare  industri

ală din Republica Moldova 

1. Vizită prospectivă a întreprinderii 

automotive DRAXLMAIER Cahul  

Octombrie  

2018 

 

2. Dezvoltarea relațiilor de cooperare 

cu birourile de proiectare tematică 

create în Chișinău. 

Pe parcursul 

anului 

  

  

3. Susținerea dezvoltării activităților de 
inovare, creativitate a tinerilor  în 

cadrul Centrului de Excelență TIC 

TECWIL. 

Pe parcursul 
anului 

 

11. Coparticiparea în 
organizarea unor manifestații 

științifice pe ramuri industriale. 

11. Organizarea expoziției universitare 
„Creația deschide Universul”. 

04.05-
05.05.2018 

Realizat 

12. Coparticiparea în organizarea 

forului „Automotive Days”. 

 29.05-

30.05.2018 

Realizat 

13. Coparticiparea în organizarea 
celei de a 22-a ediții a Conferinței 

Internaționale „Innovative 

Manufacturing Engineering & 
Energy” IMANE&E 

31.05-
02.06.2018 

Realizat 

14. Coparticiparea în organizarea 

celei de a 22-a ediții a Conferinței 

Internaționale ICTEI 

31.05-

02.06.2018 

Realizat 

12. Implicarea în educaţia 

tehnică a tinerilor prin crearea 

unor cercuri de interes 
(robototehnică, TI, concepte de 

conversie a energiilor 

regenerabile, atragerea şi 

orientarea acestora către 
inginerie. 

 

 
 

 

 
 

  

3. A organiza concursul național 

„Tânăr creator” pentru elevii liceelor, 

colegiilor și școlilor profesionale.  

14.03-

14.04.2018 

Realizat 

2. A organiza concursul „Cea mai 
bună teză de licență în proiectare”. 

15.05-
15.06.2018 

 

3. A organiza concursul „Laureat al 

creativității tehnice” pentru 

doctoranzi. 

Noiembrie 

2018 

 

4. A organiza participarea tinerilor 
cercetători la Târgul Internațional de 

Inventică și Educație Creativă pentru 

Tineret ICE-ESV (Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava 

06.06-
09.06.2018 

Realizat 

5. A monitoriza activitatea „Cercului 

Tinerilor Inventatori” din cadrul 

„Centrului de Creativitate tehnică”. 

 Pe parcursul 

anului 

 Realizare 

continuă 

 

 
 

13. Dezvoltarea și consolidarea 

parteneriatelor cu mediul de 
afaceri și participarea la 

proiecte de dezvoltare inițiate 

de companii industriale, 

inclusiv transnaționale. 

   
3. Participare în crearea la 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

(Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Industrială și Transporturi) a biroului 
de proiectare al firmei Draxlmaier 

Group din Brașov, România. 

Pe parcursul 
anului 

 

4. Participare în crearea la 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
(Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Industrială și Transporturi) a biroului 

Pe parcursul 

anului 

 



de proiectare al firmei franceze 

AKKA, București, România. 

14.  Organizarea de mese 
rotunde referitoare la evoluția 

învățământului universitar în 

domeniile tehnice. 

3. Discuții cu privire la 
eficientizarea programelor de studii 

doctorale în domeniul științelor 

inginerești. 

Pe parcursul 
anului 

 

4. Discuții privind programe de 

masterat inclusiv interdisciplinare și la 

juanta domeniilor (Tehnologii 

spațiale; Sisteme de conversie a 
energiilor regenerabile; Mecatronică 

avansată ș.a.). 

Pe parcursul 

anului 

 

15. Organizarea de expuneri pe 
teme de interes tehnico-științific 

larg. 

2.  Realizări în domeniul sistemelor 
de conversie a energiilor regenerabile 

și promovarea utilizării acestora. 

Pe parcursul 
anului 

 

16. Dezvoltarea cercetărilor 

științifice în ariile proprii de 

cercetare și diseminarea 

rezultatelor prin publicații, brevete 
de invenție și prezentări la 

conferințe internaționale. 

17. Participare cu proiecte în 

Programul transfrontalier „România – 
Republica Moldova”.  

07.05.2018 Depuse 9 

proiecte de 
cercetare și 

educaționale. 

18. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor la conferințe naționale și 
internaționale. 

Pe parcursul 

anului 

 

19. Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor la Saloane Internaționale 
de Invenții și Transfer Tehnologic 

(Eureca, Bruxel; PROINVENT, Cluj 

Napoca; EuroInvent, Iași; Inventica, 

Iași). 

  

20. Susținerea revistei ASTR 

„Journal of Engineering Sciences 

and Innovation (JESI)” 

11. Participare cu lucrări științifice 

la revista Journal of Engineering 

Sciences and Innovation (JESI) 

 Pe parcursul 

anului 

 Realizare 

continuă 

12. Sincronizarea cerințelor de 
publicare a lucrărilor științifice în 

revista Asociației Inginerilor din 

Republica Moldova (AIRM) 
„Meridian Ingineresc”. 

Pe parcursul 
anului 

 

21. Elaborare de monografii, 

studii, manuale tehnico-științifice, 

publicații prin intermediul AGIR. 

 Pe parcursul 

anului 

 

22. Creşterea vizibilităţii filialei 

ASTR Chișinău 

Organizarea Zilelor ASTR în Chișinău 

(Universitatea Tehnică a Moldovei), 

 Octombrie 

2019 

  

23. Participare la Adunarea 

Generală ASTR. 

 Pe parcursul 

anului 

 

 

Președinte,                                                                                  Secretar 

Prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan                                                   Prof.univ.dr.hab. Valeriu Dulgheru 

Rector al Universității Tehnice a Moldovei 


