
 

PREMIILE SENATULUI UTM   
PENTRU CONCURSUL “CEL MAI BUN PROIECT (LUCRARE) DE DIPLOMĂ”,

PROMOŢIA 2002

REGULAMENTUL
 

privind decernarea premiilor Senatului UTM pentru executarea şi susţinerea celor mai bune
proiecte (lucrări) de diplomă

1.  Candidaturile pentru decernarea premiilor se înaintează de către decanii facultăţilor, cel mult    o
candidatură de la fiecare facultate, secretarului Comisiei de decernare a premiilor Senatului pînă la data de
1 iulie.

2.    La proiectul (lucrarea) de diplomă se anexează o caracteristică succintă a competitorului, semnată
de şeful catedrei şi decanul facultăţii.

3.    Criteriile de selectare a competitorilor:
3.1  Media pe termenul de studii;
3.2  Nota pentru perfectarea şi susţinerea proiectului (lucrării) de diplomă;
3.3  Calitatea executării lucrărilor grafice;
3.4  Nivelul de utilizare a tehnicii de calcul;
3.5  Susţinerea proiectului (lucrării) de diplomă într-o limbă modernă;
3.6             Implementarea proiectului (lucrării) de diplomă în procesul didactic, în  producţie (se

anexează actele respective);
3.7  Publicaţii pe tema proiectului (lucrării) de diplomă, partcipări la expoziţii (se anexează actele

respective);
3.8  Brevete de invenţii, patente (se anexează actele respective);
3.9  Propuneri, recomandări Comisiei de Stat pe tema proiectului (lucrării) de diplomă.
4.    Comisia Senatului clasează proiectele (lucrările) de diplomă conform criteriilor şi determină

gradul premiilor:
Un premiu de gradul I  - 600 de lei şi certificat de gr. I;
Trei premii de gradul II – a cîte 400 de lei şi certificate de gr. II;
Cinci premii de gradul III – a cîte 300 de lei şi certificate de gr. III.
5.    Înmînarea premiilor şi certificatelor se face la facultăţi în ziua înmînării diplomelor de licenţă de

către rectorul UTM (decanul facultăţii).
6.    Proiectele (lucrările) de diplomă vor fi expuse în biblioteca facultăţii pe un stand special.
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Regulamentul este adoptat la şedinţa Senatului UTM din 28.05.2002.
Procesul-verbal nr. 10  

Lazariuc Vitalie, Facultatea Inginerie şi Management în Mecanică – certificat de obţinere a premiului de gradul I şi 600 de lei. Proiectul
de diplomă: “Studiul cineticii procesului de uscare a produsului curmal de China în cîmp electromagnetic de frecvenţă supraînaltă”.  

 Dicusară Ion, Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini – certificat de obţinere a premiului de gradul II şi 400 de lei.
Proiectul de diplomă: “Modernizarea semiautomatului de frezat roţi dinţate de tipul 53-A şi 30-P”.  

Ciobanu Valeriu, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară - certificat de obţinere a premiului de gradul II şi 400
de lei. Proiectul de diplomă: “Cercetarea şi elaborarea tehnologiei de producere a iaurturilor combinate cu lapte de soia şi implementarea ei în
cadrul secţiei de la SA “Lapte” din Chişinău”.

Oleinov Oxana, Facultatea Industrie Uşoară – certificat de obţinere a premiului de gradul II şi 400 de lei. Proiectul de diplomă:
“Proiectarea artistică, tehnologică şi inginerească a colecţiei de ansambluri vestimentare pentru femei în cadrul întreprinderii “Centrul de
modă” din Chişinău”.

Buzduga Elena, Facultatea Urbanistică şi Arhitectură - certificat de obţinere a premiului de gradul III şi 300 de lei. Proiectul de
diplomă: “Amenajarea cartierului rezidenţial pe str. Bucovinei din Chişinău”.  

Gavliuc Tatiana, Facultatea Radioelectronică şi Telecomunicaţii - certificat de obţinere a premiului de gradul III şi 300 de lei. Proiectul
de diplomă: “Elaborarea modulului “Teletext” pentru televizoarele JVC”.  

Diacov Sergiu, Facultatea Energetică - certificat de obţinere a premiului de gradul III şi 300 de lei. Proiectul de diplomă: “Analiza
metodelor de prognoză pe scurtă durată a consumului de energie electrică în linii de tensiune medie”.
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