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Office 365 for Education

Avantaje: 
• Fiecare student, cadru didactic, angajat UTM deține

un account e-mail cloud-based Office 365 Education 
• 1 TB spațiu de stocare în OneDrive 
• Vizualizare, crearea, editarea și imprimarea

documentelor pe orice dispozitiv Android, iOS sau
Windows 

• Versiuni online de Word, PowerPoint, Excell, OneNote 
Mesagerie instant și videoconferințe web



Office 365 for Education



Preînregistrarea candidaţilor on-line

Admiterea 2018:

• Nr abiturienţi utilizatori: 1525
• Nr dosare depuse: 1354
• Timpul mediu 1 sesiune:

6.25 min



Rândul electronic

Aplicaţia a fost realizată pentru a
optimiza procesul de depunere a
actelor în comisia de admitere.



Track Dosar depus

Aplicaţia web 
permite 
monitorizarea 
etapelor de control 
şi evidenţă a 
dosarului 
abiturientului depus 
în comisia de 
admitere.



Sistem informaţional Admitere

În dependenţă de IDNP-
ul introdus sistemul va 
permite sau nu 
înregistrarea ulterioară a 
abiturientului prin 
verificarea acestuia în 
baza de date a 
registrului. 



Dosarul electronic



Generarea dosarului de admitere



Generarea ordinului de admitere



Sisteme informaţionale de management universitar

Sistemul informaţional 
„Decanat Ciclul I şi Ciclul II” 
este destinat automatizării 
procesului de lucru la 
facultăţile şi diviziunile UTM. 
În SI „Decanat”, gestionarea 
informaţiei este realizată în 
regim.



Rapoarte generate de sistem



Rapoarte monitorizare per program de studii

Generarea automată a 

raportului pe programe 

academice şi grupe a studenţilor 

restanţieri, permite 

monitorizarea reuşitei per 

program de studii



Registrul contractelor de studii

Generarea automată a 

raportului care prezintă 

lista studenţilor 

înmatriculaţi la studii şi 

formează registrul 

contractelor de studii.



Generarea automată a Acordului la contractul de studii

Acordul la contractul de 

studii include traseul 

educaţional pentru 

fiecare an de studii cu 

numărul de credite 

obligatorii



Generarea automată a contractului de studii



Generarea automată a diverselor tipuri de ordine



Generarea automată a Suplimentului la Diplomă



Generarea automată a fişelor de recuperare

Înregistrarea fişelor de 

recuperare a absenţelor 

obţinute de către 

student pe parcursul 

semestrului de studii şi 

generarea ulterioară a 

fişei



Automatizarea procesului de solicitare a certificatelor



Sistem Antiplagiat



Verificarea similarităţii



• IBM Academic Initiative
• Cloud computing, Watson,  IoT, Data&Analytics, 
• Security, Blockchain, zSystems, Power Systems, 
• Commerce, Mobile, Quantum

• Program „Microsoft Imagine” cu „Allied Testing”

• Licenţe gratuite pentru produse Microsoft
• Microsoft Azure, 
• Windows Virtual Academy,
• Windows Dev Center

• Software for Engineering
• DRÄXLMAIER
• Siemens
• AKKA Technologies

Programe educaţionale comune



• Endava, Allied Testing
• Curs ”.NET”
• Curs ”Mobile Applications”
• Sală de curs colaborativă Endava

• Rift Time Moldova
• Realitatea virtuală, augmentată și instalații interactive

• AUF, Pentalog, ATIC, IUT Rouen
• Proiect: prezenţa accelerată în întreprindere în cadrul

filierei francofone informatică de la UTM
• 120 000 Euro
• Sală de curs colaborativă

• BitDefender

Programe educaţionale comune



Cursuri certificate 

Cursuri cadre didactice
• CISCO IT Essentials   50 Instructori certificaţi (2017)
• CISCO CCNA Routing&Switching 30 Instructori certificaţi (2018)
• CISCO CCNA Security 30 În instruire
• Linux Basic/Advanced 30 În instruire
• ORACLE Basic/Advanced Java             25 Instructori certificaţi (2018)
• ORACLE SQL course 20 În instruire
• Project Management                          30 În instruire

Integrarea cursurilor certificate şi recunoscute de industria TIC 
în curricula universitară 



Proiectul Erasmus+ PBLMD

Program Ingineria Software
• 135 studenţi
• Instruire în l. engleză
• Aplicarea metodologiei Problem Based Learning

Infrastructura adaptată cerinţelor PBL
− Săli de curs colaborative tehnologizate
− Spaţii pentru echipe 





Platforma laboratoare CIRCLE

Proiect comun UTM, Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de 
USAID și Guvernul Suediei, companiile BitDefender, NEC, Siemens



Platforma laboratoare CIRCLE



Platforma laboratoare CIRCLE



Platforma laboratoare CIRCLE



Proiect orange MOLDOVA






