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CUVÂNT ÎNAINTE 

Avem bucuria de a vă ura bun venit la Universitatea Tehnică a Moldovei și de a vă felicita 
pentru alegerea făcută. Începe o nouă etapă în viața voastră. Una plină de experiențe noi, 
oportunități și provocări. 

Odată ce ați intrat în posesia acestui ghid, ați făcut primul pas în viața voastră de student. 
Oricare specialitate ați ales să urmați, fiți sigur că vă așteaptă o carieră frumoasă de inginer, noi 
perspective, prieteni pe viață și experiențe unice. Știm că aveți o mulțime de întrebări la început 
de drum, de aceea am creat acest ghid pentru a-ți prezenta facultatea, întregul proces de studii și 
noile oportunități care vă așteaptă. 

Sudiile universitare reprezintă una dintre cele mai interesante etape ale vieții, iar UTM are 
scopul de a o îmbogăți prin intermediul noilor facilități și studiilor de calitate. Să studiezi la noi este 
cu adevărat o experiență unică, un timp plin de provocări, muncă și realizări. Suntem o echipă 
ambițioasă, axată pe studii de calitate și pe formarea inginerilor viitorului. Odată ce ați decis să 
învățați la UTM, deveniți parte a unei comunități active, dinamice și productive.  

Dezvoltarea proceselor de globalizare economică şi de constituire a Europei Unite necesită 
edificarea unui spaţiu universitar european unic în acord cu Procesul Bologna. Conştientă de rolul 
important al universităţilor în realizarea obiectivelor Procesului Bologna, care au provocat 
schimbări esenţiale asupra misiunii şi priorităţilor universităţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei 
îşi propune ridicarea valorii învăţământului ingineresc naţional prin: sporirea calităţii educaţiei ca 
factor determinant al competitivităţii potenţialului uman autohton; dezvoltarea cercetării 
ştiinţifico-tehnice ca o componentă indispensabilă în formarea profesională inginerească; 
încurajarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice; favorizarea accesului şi integrării 
absolvenţilor pe piaţa muncii autohtone etc.  

Învăţământul superior din Republica Moldova se află într-o epocă de mari transformări, 
solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea 
întregului învăţământ universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează 
educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional, european şi global.  

Pentru a corespunde imperativelor timpului Universitatea Tehnică a Moldovei a structurat 
procesul de studii în două cicluri, oferind tinerilor o largă diversitate de programe de studii în 
domeniul tehnic la ciclul I – Licenţă şi ciclul II – Master. Ciclul III – Doctoratul – este în condiţie de 
pre-implementare.  

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută pe scena cercetării ştiinţifice naţionale, 
cu rezultate remarcabile şi pe plan internaţional. Cele şase centre de cercetare ale UTM pun cu 
succes în practică strategia de cercetare a universităţii în cadrul a numeroase granturi şi programe 
de cercetare câștigate prin competiţie. Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări ştiinţifice, 
monografii şi brevete de invenţie, toate aducătoare de prestigiu pentru universitate. Studenţii 
sunt antrenaţi în procesul de cercetare la elaborarea proiectelor de an şi de licenţă, prin 
prezentarea rezultatelor obţinute la conferinţe naţionale şi internaţionale.  

Astăzi, Universitatea Tehnică a Moldovei are 9 facultăţi şi pregăteşte ingineri pentru ramurile 
economiei naţionale, care au mari perspective şi sunt dezvoltate în conformitate cu cerinţele 
societăţii moderne: Telecomunicaţii, Energetică și Inginerie Electrică, Industria Alimentară, 
Transportul Auto, Industria Uşoară, Construcţia Maşinilor, Construcţii Industriale şi Civile, 
Urbanistică şi Arhitectură, Informatică şi Microelectronică. 
Credem cu tărie că aici veți pune bazele unei cariere de succes în domeniul ingineresc și vă veți 
bucura de o perioadă plină de evenimente și experiențe memorabile. Sperăm ca acest ghid vă va fi 
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alături pe parcursul studiilor. Totuși, pentru a cunoaște mai multe despre beneficiile oferite de 
UTM, urmăriți site-ul nostru http://www.utm.md 

  

http://www.utm.md/
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Adresa: str. 31 August 1989, nr. 78, sectorul Centru, Chişinău, 
MD-2004, Republica Moldova,  corpul de studii nr. 2 

 Telefon: 022-23-76-17 

 Telefon/Fax: 022-23-41-87 

 Decan: conf. univ. dr.ing. Victor Pogora 

Șefi departamente: 

Inginerie Electrică  conf. univ. dr.ing. Ilie Nucă 

Electroenergetică și  
Electrotehnică   prof. univ. dr.ing. Ion Stratan 

Termoenergetică și  
Management în Energetică lector univ. Dumitru Braga 

Educație fizică  conf. univ. dr. Anatol Popușoi 

 Prodecani:  
 Studii: lector univ. dr. Victor Gropa 

lector univ. dr. Vasile Rachier 

           Cercetare ştiinţifică: lector sup. Marcel Burduniuc  

           Educaţie şi probleme  
           sociale: lector univ. Valentin Gangan  
 Preşedintele comisiei  
 managementul calităţii:     conf. univ. dr. şt. fiz.-mat. Valeriu Blajă  
  
 Secretar al Consiliului  
 facultăţii: lector sup. Ina Dobrea  

 Metodişti: lector Galina Caminschi 

Tatiana Puică   

 Preşedintele Consiliului  
 studenţesc:     Ianuș Draguțan  
  
 Preşedintele Biroului 
 sindical:     lector sup. Ina Dobrea 
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1. Scurt istoric al Facultății  
 

Istoria învăţământului superior în domeniile energetic şi electrotehnic în Republica Moldova 
îşi are începutul în anul 1959, odată cu crearea secţiei „Inginerie Tehnică” în cadrul Facultăţii de 
Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat a Moldovei. În anul 1963, de acum Facultatea de 
Inginerie Tehnică a fost divizată în trei facultăţi: „Electrotehnică”, „Construcţii Industriale şi Civile” 
şi „Mecanică Tehnologică”. 

În anul 1964 aceste 3 facultăţi au fost transferate la nou-înfiinţatul Institut Politehnic.  

În perioada respectivă specialităţile din cadrul Facultăţii de Electrotehnica erau cele mai 
populare în rândurile absolvenţilor scolilor medii. 

În anul 1967 Facultatea de Electrotehnică a fost divizată în două facultăţi: „Energetică” şi 
„Electrofizică” (numită mai târziu „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”). Pe parcurs la 
Facultatea de Energetica, pe lîngă cele trei specialităţi de bază: „Alimentarea cu energie electrică a 
întreprinderilor industriale”, „Maşini şi aparate electrice” şi „Electrificarea agriculturii”, au mai fost 
deschise specialităţile „Sisteme şi reţele electrice” (anul 1972) şi „Termoenergetică  
Industrială”(anul 1984). În anul 1990 specialitatea „Electrificarea Gospodăriei Agricole” a fost 
transferată la Institutul Agricol. 

După anul 1993 specialităţile au fost reorganizate, unele având câteva opţiuni.           
Adaptându-se la cerinţele economiei naţionale, facultatea a mai deschis specialităţile  – „Inginerie 
şi management în energetică” (anul 1995) şi „Ingineria şi managementul calităţii” (anul 1996). 

In anul 2015 Facultatea de Energetică a fost redenumită în Facultatea Energetică şi Inginerie 
Electrică, iar în anul 2016 a trecut la structură departamentală. În prezent facultatea include 4 
departamente: Electroenergetică şi Electrotehnică, Inginerie Electrică, Termoenergetica şi 
Management în Energetică şi Educaţie fizică şi Sport. 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică asigură pregătirea specialiştilor cu studii 
superioare în domeniile energetic şi electrotehnic. 

Prima promoţie a facultăţii (a. 1964) numără 66 absolvenţi, iar promoţia a 54-a (a. 2017) 
constituie 169 de absolvenţi. 

În ultimii ani, în conformitate cu prevederile procesului Bologna, decanatul şi 
departamentele acorda o atenţie deosebită unui şir de probleme, cum ar fi: modernizarea 
procesului de instruire şi a formelor de control, apropierea dintre procesul de studii şi sfera de 
producere, computerizarea procesului de instruire (lucrărilor de laborator, proiectării, 
investigaţiilor ştiinţifice), studierea limbilor moderne etc.  

Specialiştii, pregătiţi la facultatea energetică şi inginerie electrică au fost şi rămân până în 
prezent foarte solicitaţi. Astăzi miile de absolvenţi ai facultăţii activează în cele mai diverse domenii 
ale economiei naţionale. Unii s-au manifestat ca organizatori în producere, în calitate de 
conducători de mari colective. Alţii au devenit savanţi, inventatori, sau pur şi simplu buni specialişti 
la locul de muncă. O parte au avansat în  cariera administrativă, ocupând şi înalte funcţii de stat. 
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2. Structura Facultății  

2.1. CURSURI UNIVERSITARE 
 Facultatea de Energetică asigură pregătirea de: 

 ingineri la cursurile de zi cu durata de 4 ani la specialităţile: 
 Electronergetica; 
 Ingineria Sistemelor Electromecanice; 
 Termoenergetică; 
 Inginerie şi Management în Energetică;  
 Inginerie şi Managementul Calităţii. 

 ingineri la cursurile cu frecvenţă redusă cu durata de 5 ani la specialităţile: 
 Electronergetica; 
 Ingineria Sistemelor Electromecanice; 
 Termoenergetică; 
 Inginerie şi Managementul Calităţii. 

2.2. CONDUCEREA FACULTĂŢII ENERGETICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ 

   Facultatea Enegetică și Inginerie Electrică este condusă de Consiliul Facultăţii, compus din 
22 de membri, iar conducerea operativă este asigurată de Consiliul de administarţie. 

2.3. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A FACULTĂŢII ENEGETICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ 

În noiembrie 2016 în procesul de reorganizare a structurii UTM, Facultatea este organizată 
pe departamente. În cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică sunt patru departamente: 
Electroenergetică și Electrotehnică; Inginerie Electrică; Termoenergetică și Management în 
Energetică și Educaţie Fizică și Sport, precum şi două centre universitare: Centrul de calcul şi 
Centrul „Energie plus”. 

2.3.1. Departamentul „Electroenergetica şi Electrotehnica” 
Şef departament prof.univ., dr. ing.Ion Stratan 
Secretariat: biroul 2-125, tel. 022-23-75-10 

Departamentul  Electroenergetică şi Electrotehnică a luat naştere în urma deciziei Senatului 
UTM (p-v. nr.1 din 27.09.2016), prin comasarea catedrelor de Electroenergetică şi de Bazele 
Teoretice ale Electrotehnicii. 

Învăţământul superior în domeniul Electroenergetic îşi are începutul în anul 1959 când, în 
cadrul catedrei de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat au fost deschise specialităţile „Utilaj 
electric al întreprinderilor”, „Tehnica Electrică de Măsurat” şi „Construcţii Civile”. 

Catedra Bazele Teoretice ale Electrotehnicii a fost fondată în anul 1961 în cadrul facultăţii de 
Inginerie Tehnică a Universităţii de Stat din Moldova. 

Primul şef al acestei catedre a fost prof.univ. Arşo Parsadanean. În anul 1964 catedra a fost 
transferată la Institutul Politehnic „Serghei Lazo” din Chişinău. 

La catedră, sub conducerea prof.univ. Arşo Parsadanean şi lect.sup. A. Stanco, au fost 
elaborate şi asamblate standuri universale de laborator care asigură desfăşurarea lucrărilor de 
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laborator prin metoda frontală. Aceste standuri au fost demonstrate la expoziţiile organizate atât 
în ţară, cât şi peste hotare (Leipţig, Zagreb) unde au fost înalt apreciate. 

La iniţiativa prof.univ., dr.hab. Ion Groza pentru prima dată în Republica Moldova au fost 
organizate două grupe speciale de studenţi cu predarea tuturor disciplinelor în limbile engleză şi 
franceză (la primii doi ani de studii). La baza programelor de studii au fost puse noile concepţii ale 
învăţământului universitar tehnic, noile modalităţi de organizare a procesului educaţional. 

Ca şefi de catedră au activat 
1. Prof.univ., dr. Arşo Parsadanean – 1963-1991 

2. Prof.univ., dr.hab Ion Groza – 1991-1993 

3. Conf.univ.,dr. Anatol Carcea –1993-2004 

4. Prof.univ., dr.hab. Mihail Chiorsac – 2004-2016. 

Catedra de Electroenergetică a fost fondată în anul 1963 cu denumirea iniţială „Alimentarea 
cu Energie Electrică a Întreprinderilor Industriale”. Fondator al Catedrei a fost conf.univ. 
Constantin Reazanţev. În anul 1974 catedra a fost divizată în două catedre „Alimentarea cu 
Energie Electrică a Întreprinderilor Industriale” (AEE) şi ”Sisteme şi Reţele Electrice” (SRE), iar în 
1994 aceste două catedre au fost comasate în una – catedra de Electroenergetică (EE). 

Ca şefi de catedră au activat: 

a) Catedra AEE 

1. Constantin Reazanţev  – 1963-1964 

2. Vladimir Păruta – 1964-1966 

3. Constantin Reazanţev  – 1966-1970 

4. Iurii Ladvişcenco – 1970-1974 

5. Ion Romanciuc – 1980-1985 

6. Ion Proţuc – 1985-1994 
b) Catedra SRE 
1. Boris Ladviscenco – 1974-1985 

2. Ion Stratan  – 1985-1994 

c) Catedra EE 

1. Ion Stratan – 1994-2000 

2. Ion Proţuc – 2000-2009 

3. Victor Pogora – 2009-2013 

4. Ion Stratan – 2014- prezent. 

Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică este responsabil de pregătirea 

specialiştilor de calificare superioară la ciclul I (licenţă) – programul de studiu „Electroenergetică”; 

la ciclul II (master) – programul de master „Electroenergetică” şi la ciclul III (doctorat) la 

specialitatea 221.01 „Sisteme şi Tehnologii Energetice”. De asemenea, departamentul asigură 

predarea disciplinelor „Sisteme şi reţele electrice”, „Producerea, transportul şi distribuţia 

energiei electrice”, „Alimentarea cu energie electrică”, „Procese tranzitorii şi teoria câmpului 

electromagnetic”, „Teoria circuitelor electrice şi magnetice”, „Electrotehnica şi electronica 

industrială”, „Electrotehnica, maşini şi echipamente electrotehnice”, „Electrotehnica şi acţionări 

electromecanice”, „Electrotehnica” pentru alte programe de studii din  cadrul UTM. 
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Departamentul  Electroenergetică şi Electrotehnică ocupă un spaţiu de 1039,8 m2 unde sunt 

amplasate următoarele laboratoare pentru studii şi cercetare: 

 laborator de aparate electrice de joasă tensiune; 

 laborator de materiale electrotehnice; 

 laborator de partea electrică a centralelor şi staţiilor electrice; 

 laborator de transport şi distribuţie a energiei electrice; 

 laborator de tehnica tensiunilor înalte; 

 laborator de protecţia prin relee; 

 laborator de alimentare cu energie electrică; 

 laborator de procese tranzitorii; 

 laborator de metrologie, standardizare şi măsurări electrice; 

 laborator de circuite electrice liniare şi neliniare, circuite trifazate; 

 laborator de electrotehnologii; 

 laborator montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice; 

 laborator procese tranzitorii şi teoria câmpului electromagnetic 

 laborator de electrotehnica generală; 

 laborator metode numerice şi informatica aplicată. 

Calificarea înaltă de pregătire a cadrelor inginereşti este asigurată, în primul rând, prin 
implicarea cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în activitatea de cercetare 
ştiinţifică. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor Departamentului de Electroenergetică şi 
Electrotehnică este axată pe teme de importanţa majoră din domeniul Electroenergetic. 

Rezultatele sunt implementate, în primul rând, în cadrul ÎS „Moldelectrica” şi operatorilor de 
distribuţie a energiei electrice, acestea contribuind la îmbunătăţirea funcţionării sistemului 
electroenergetic al R. Moldova în ansamblu, sau a unor subsisteme din cadrul acestuia. 

Preocupările membrilor colectivului sunt corelate cu o bună parte din proiectele care se 
derulează în prezent în cadrul sistemului Electroenergetic al R. Moldova. În acest sens pot fi 
enumerate „Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de transport a Î.S. 
„Moldelectrica” în perioada anilor 2018-2027”, „Studii privind amplasarea surselor regenerabile de 
energie eoliană pe teritoriul R. Moldova”. 

În ultimii cinci ani au fost realizate opt proiecte de cercetare ştiinţifică – un proiect 
instituţional şi şapte proiecte economice. 

Membrii departamentului participă activ la conferinţe ştiinţifice, simpozioane naţionale şi 
internaţionale, cu prezentarea în cadrul acestora a lucrărilor ştiinţifice, care sunt ulterior publicate 
în materialele acestor forumuri şi în reviste ştiinţifice. 

Principalele direcţii de cercetare ale departamentului sunt următoarele: 
 analiza şi estimarea regimurilor permanente de funcţionare a sistemelor electroenergetice; 

 optimizarea regimurilor de funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie   (0,4÷35) kV; 

 evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţelele electrice; 

 asigurarea calităţii energiei electrice; 

 îmbunătăţirea stabilităţii sistemelor electroenergetice prin identificarea locurilor slabe; 

 identificarea parametrilor elementelor reţelelor electrice prin utilizarea dispozitivelor PMU; 
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 trasabilitatea fluxurilor de putere activă şi determinarea preţurilor nodale; 

 îmbunătăţirea sistemului de iluminat stradal; 

 alegerea modalităţii de tratare a neutrului în reţelele electrice de distribuţie  (6÷35) kV ; 

 dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei electrice, valorificată prin utilizarea surselor 

regenerabile de energie. 

În cadrul Departamentului  Electroenergetică şi Electrotehnică au fost pregătiţi cinci doctori 
habilitaţi şi peste 30 doctori în ştiinţe tehnice. 

În prezent în cadrul departamentului de Electroenergetică şi Electrotehnică activează   
2 profesori universitari, 7 conferenţiari universitari, 2 lectori superiori, doctori; 2 lectori univ. 
doctori, 8 lectori universitari şi 3 lectori asistenţi. 

 

2.3.2. Departamentul Inginerie Electrică 
Şef departament conf.univ. dr.ing. Ilie Nucă 
Secretariat: biroul 2-308, telefon 022-23-76-19. 

Departamentul  Inginerie Electrică a fost înființat (inițial catedra cu denumirile ”Mașini și 
Aparate Electrice”, mai apoi ”Mașini Electrice”, ”Electromecanică” și ”Electromecanică și 
Metrologie”)  în anul 1964 împreună cu UTM. Este incontestabil rolul profesorilor S.FURSOV,   V.  
ZAGREADȚCHI,  Vladimir MIȘIN, Constantin BALAȘOV, Nicolai KOBĂLEAȚCHI,  Alexandru GLADCHII, 
Mihail PALADI, Nicolae JITARI, Nicolae BELDIMAN, Petru TODOS, Tudor AMBROS, Alexandr 
NEDZELSCHI, ALEXEI CRAMARENCO, Leonid ȘCREBEȚ, Victor OLHOVSCHI, Vladimir ȘEVCIC,  Evgheni 
ZABUDSCHI, Nicolae CIOBANU, Ion SOBOR, Vladimir ȘEVCIC la formarea departamentului/catedrei.  
Ulterior la dezvoltarea  catedrei au contribuit profesorii Ilie NUCA, Tudor CIURU, Valeriu BLAJĂ, 
Andrei CHICIUC, Cornel GHREȚESCU, Marcel BURDUNIUC, Alexandru TARLAJANU, Iurie 
FRIPTULEAC, inginerii Valeriu BORDEAN și Gheorghe GUTIC. Viitorul catedrei este legat de 
generația tânără: Vasile RACHIER, Petru VÎRLAN, Vadim CAZAC, Iurie NUCA, Octavian MANGOS ș.a. 

De la fondare și până în prezent catedra/departamentul a fost mereu în mișcare, s-a adaptat 
la cerințele timpului și a societății, a menținut ștacheta calității la cel mai înalt nivel, a integrat 
procesul educațional cu cel de cercetare științifică. Misiunea principală a 
catedrei/departamentului constă în formarea profesională a specialiștilor de înaltă calificare la 
toate ciclurile de studii universitare: licență, master, doctorat. Până în prezent au fost formați 
peste 1600 ingineri de înaltă calificare pentru economia națională în domeniile electromecanicii și 
a infrastructurii calității. Prima promoție din 27 absolvenţi ai specialității ”Mașini și aparate 
electrice” a absolvit în decembrie 1964 (înmatriculați la USM în a.1959 și transferați la UTM).  

În prezent, la departament activează 15 cadre didactice, dintre care 3 profesori universitari, 
6 conferenţiari şi 6 lectori universitari. Colectivul catedrei a editat un număr semnificativ de 
monografii, manuale, îndrumare şi alte materiale metodice necesare pentru realizarea procesului 
de învăţământ, peste 300 de lucrări didactice, dintre care peste 20 manuale. Profesorii 
departamentului la cel mai înalt nivel posedă calculatorul și tehnologiile informaționale, utilizează 
metodele on-line de predare, învățare și examinare. Pe platforma Moodle a universității profesorii 
au plasat peste 30 cursuri, îndrumare, teste de autoevaluare și verificare,  la care studenții au 
acces oricând și de oriunde. 

Departamentul Inginerie Electrică este responsabil de formarea profesională a inginerilor la 
specialităţile Ingineria Sistemelor Electromecanice (ISEM, până în anul 2016 – Electromecanica 
(EM) şi Ingineria şi Managementul Calităţii (IMC, denumirea anterioară - Metrologie, standarde, 
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control şi certificarea producţiei). Pentru ciclu II sunt organizate programele de master „Inginerie 
Electrică”(program cu dublă diplomă la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava) şi „Ingineria şi 
Managementul Calităţii”.  

Cinci profesori sunt abilitați cu dreptul de a conduce doctoratul la specialitățile științifice 
”Sisteme şi tehnologii energetice”, ”Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile”, 
”Dispozitive și echipamente electrotehnice”, ”Metode şi sisteme de control în metrologie”. 

Cercetarea științifică a catedrei/departamentului mereu a fost raportată la necesitățile 
curente ale economiei naționale și tendințele actuale ale domeniului. Această activitate s-a 
desfășurat prin diverse programe naționale (programe de stat, instituționale, transfer tehnologic, 
granturi, economice etc.) și internaționale (granturi, bilaterale, AUF, MRDA, PNUD). 

Activitatea de cercetare este focusată pe direcții de bază, care sunt în plină corespundere cu 
politica național[ în domeniile energeticii, eficienței energetice și dezvoltării economiei naționale: 
Convertizoare electromecanice și electromagnetice speciale (Coordonator prof. Tudor Ambros ), 
Motoare și acționări  electrice submersibile pentru propulsia roboților submarini (Coordonator 
prof. Petru Todos), Surse Regenerabile de Energie (Coordonator prof. Ion Sobor), Sisteme de 
tracțiune pentru transportul urban de pasageri (Coordonator conf. Ilie Nuca), Sisteme 
electromecanice reglabile pentru automatizarea și eficientizarea energetică a proceselor 
tehnologice (Coordonator conf. Ilie Nuca), Sisteme de măsurare și infrastructura calității 
(Coordonator conf. Andrei Chiciuc, conf. Alexandru Tarlajanu ), Reformarea învăţământului tehnic 
superior (prof.Petru Todos, conf.A.Chiciuc). 

Departamentul a pregătit 3 doctori habilitaţi şi peste 25 doctori în ştiinţe tehnice. Anual 3-5 
absolvenți își continuă studiile la ciclul III universitar-doctorat. În ultimii ani au susținut tezele de 
doctor absolvenții Ion Muntean, Vasile Rachier (UTM), Adrian Ceban, Sergiu Savin, Dorin Cozonac 
și Vadim Iosif (Franța), Diana Oprea (Cehia).  

Începând cu anul 1997, împreună cu facultăţile similare de la Universitatea Tehnică din Iaşi şi 
Universitatea din Craiova este organizată Conferinţa Internaţională bienala de Sisteme 
Electromecanice şi Energetice SIELMEN. În cadrul acestor conferinţe au fost publicate 24 volume 
de lucrări ştiinţifice cu participarea savanţilor din România, Ucraina, Rusia, Franța, Canada, Italia, 
Grecia, Germania, SUA, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Lituania, Vienam, Iran, Maroco etc. 

Departamentul coordonează Centrele Universitare Energie - Plus (director - prof. dr. I.Sobor, 
preocupări în domeniul surselor renovabile de energie) și Metronom (director - conf. dr. 
A.Tarlajanu, cu preocupări în domeniul metrologiei, certificării şi asigurării calităţii). 

Departamentul combină activ studiile teoretice cu creativitatea tehnică a studenților în 

domeniile generatoare și motoare electrice speciale, sisteme electromecanice programabile, 

automatizare și eficiență energetică a proceselor tehnologice, surselor regenerabile de energie, 

sisteme de măsurări digitale și verificarea dispozitivelor de măsurare. Studenții catedrei anual sunt 

premiați de agenția de protecție a proprietății intelectuale AGEPI pentru cele mai originale lucrări 

studențești. 

Departamentul este un participant activ la diverse expoziții naționale și internaționale 

(Noapte cercetătorilor (AȘM), Zilele Europei (AGEPI, Infoinvent (AGEPI), Săptămâna europeană a 
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energiei durabile (AEE) , Creația deschide universul (UTM), SIELMEN etc.) .  

 

Baza tehnico-materială. Departamentul Inginerie Electrică ocupă un spaţiu de 795 m², unde 

sunt amplasate 11 laboratoare specializate pentru studenți și cercetare. Laboratoarele catedrei 

sunt dotate cu echipamente, aparate de măsură, maşini și transformatoare electrice, standuri 

pentru efectuarea lucrărilor de laborator, alte dispozitive şi aparataje necesare pentru asigurarea 

pregătirii viitorilor ingineri. Departamentul dispune de 4 săli de calculatoare dotate cu  50 

calculatoare moderne, internet, Wi-Fi. 5 săli de curs sunt dotate cu table electronice interactive. 

Baza tehnico-materială a Departamentului a fost consolidată în ultimul timp preponderent 

din sponsorizări din partea partenerilor din mediul de afaceri (ElectroImport, TehElectro-SV, Volta, 

Salonix, Informbusiness, Becor etc), cât și din proiecte europene TEMPUS (în care au fost activ 

implicați membrii catedrei). Au fost create laboratoare noi cu echipamente electrice, controlere 

programabile și surse regenerabile de energie. Separat au fost confecționate standuri cu sisteme 

electromecanice reglabile, eficiență energetică a proceselor tehnologice, verificarea contoarelor 

electrice, măsurări computerizate etc. 

În noiembrie 2017 în cadrul departamentului a fost inaugurat un laborator universitar nou 

de Surse Regenerabile de Energie, dotat cu echipamente asistate de calculator cu soft-uri 

specializate de ultimă generație de conversie a energiei eoliene în energie electrică; conversie a 

energiei solare în energie electrică şi termică, pentru producerea apei calde pentru diferite 

necesităţi; funcţionarea sistemelor de panouri fotovoltaice şi racordarea lor la reţeaua naţională 

de energie electrică.  

 

Parteneriatul cu mediul de afaceri este reciproc avantajos. Partenerii contribuie la 

consolidarea bazei materiale a departamentului și sponsorizează diferite activități și manifestări 

academice și științifice. În schimb, Departamentul oferă consultaţii legate de tehnologia elaborării 

și producerii echipamentelor și maşinilor electrice, sistemelor de acţionări electrice pentru 

automatizarea proceselor tehnologice, formarea specialiștilor la ciclurile 2 si 3 (master și doctorat). 

Departamentul deţine acorduri de parteneriat direct cu companiile ElectroImport, TehElectro-SV, 

Salonix, Volta, ElectroMotor-Service, Energo-Rotor, Salve din domeniului electromecanicii și 



                      GHIDUIL STUDENTULUI FEIE 

 
 

12 

automatizărilor și cu institutele  INM, INS și  CMAC. Ca rezultat, companiile-partenere își selectează 

viitorii angajați încă de la anii 2-3 și le asigură locuri de practică pe profil, inclusiv prin angajare 

part-time, studenții realizează teze de an și licență pe probleme actuale ale întreprinderii, 

dobândesc aptitudini practice la locul de muncă real. 

 

Parteneriatul internațional. Colaborarea cu catedrele de acelaşi profil ale universităţilor din 

România (Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca, Timişoara, Suceava) este fructuoasă. 

Departamentul IE a încheiat acorduri de parteneriat cu departamentele similare din Cluj-Napoca, 

Iași, Craiova, Suceava, Reșița, Hunedoara. În cadrul proiectelor europene TEMPUS, ERASMUS, în 

parteneriat cu mai multe universităţi din Franţa, Belgia, Olanda, Italia, Suedia, Germania, Slovenia, 

Portugalia, Spania, Estonia ş. a.  

Parteneriatul inter-universitar se desfășoară prin organizarea în comun a conferinței 

SIELMEN (Craiova, Iași), participare în comisiile de susținere a tezelor de doctorat, tutelarea 

tezelor de doctorat și masterat, participarea studenților la conferințele internaționale (El Stud, 

Suceava), schimb de studenți pentru stagii de practică (Hunedoara, Reșița), programe de 

mobilitate ERASMUS (Suceava, Timișoara, Varșovia etc. ). La invitația Departamentului profesori cu 

renume din România țin cursuri la master și doctorat (Iași, Craiova, Cluj-Napoca), prezidează 

comisiile de susținere a tezelor de licență și master. 

Profesorii Departamentului IE T. Ambros și P. Todos sunt membri ai Academiei Tehnice din 

România, a colegiilor de editare a revistelor de specialitate, comitetelor științifice ale conferințelor 

internaționale ICATE, EPE, MPS, DAS, CNAE, ECMS etc.  

2.3.3. Departamentul „Termoenergetică și Management în Energetică” 

Șef interimar Departament TME: lect.univ. Dumitru Braga 

tel. 022-23-76-18, e-mail:dumitru.braga@tme.utm.md  

Catedra „Termotehnică și Management în Energetică” a fost formată în septembrie 2004 în 
urma comasării Catedrei „Termotehnica” și Catedrei „Inginerie și Management în Energetică”, iar 
în toamna anului 2016, în urma trecerii Facultății Energetică și Inginerie Electrică la structură 
departamentală, Catedra „Termotehnică și Management în Energetică” a fost restructurată în 
Departamentul „Termoenergetică și Management în Energetică”.  
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În perioada 2004-2016 postul de șef de catedră TME a fost ocupat de către prof. univ., dr. 
hab. Valentin Arion, în perioada 2016-2017 de către conferențiar universitar, doctor în științe 
tehnice Corina Chelmenciuc, iar din toamna anului 2017 de către lector universitar Dumitru Braga. 

Misiunea Departamentului „Termoenergetică și Management în Energetică” constă în 
pregătirea cadrelor de ingineri de înaltă calificare în domeniul energiei, capabili să analizeze, să 
propună și să promoveze soluții privind tehnologiile energetice și utilizarea rațională a resurselor 
energetice, pe de o parte, și economia și managementul întreprinderilor energetice, pe de altă 
parte. 

Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică oferă posibilitatea de studii 
la două programe la Ciclul I (licență): „Inginerie și Management în Energetică” și 
„Termoenergetica”, și una la Ciclul II (master): Energie și Mediu. 

Principalul obiectiv în domeniul cercetării științifice a departamentului TME este realizarea 
cercetărilor și studiilor în domeniul energiei, eficienței energetice, economiei și politicilor 
energetice ce ar contribui la îmbunătățirea calității instruirii studenților. 

În cadrul departamentului activează doi cercetători abilitați cu dreptul de 
conducător/consultant științific al tezelor de doctor: dr. hab., prof. univ. V. Arion; dr. hab., prof. 
univ. V. Musteață. În ultimii 5 ani au fost susținute 2 teze de doctor la specialitatea „Sisteme și 
tehnologii energetice”. 

Profesorii departamentului participă la cursurile de formare continua de psihopedagogie, 
își desfășoară stagii de perfecționare la întreprinderile din domeniul energetic, participă activ la 
diverse mese rotunde, ateliere de lucru, conferințe științifice, simpozioane naționale și 
internaționale, unde participă cu comunicate în plen sau prin publicarea articolelor științifice.  

2.3.4. Departamentul Educaţie Fizică și Sport 
Adresa: str. Studenţilor 3/8, MD 2045 
Şef departament dr., conf.univ. Popușoi Anatol 

Catedra educaţie fizică a fost fondată în 1964 odată cu crearea Institutului Politehnic. 
 Din 1989 până în 1992 au existat 2 catedre. Din 27.09.2016, prin Hotărârea Senatului UTM 

catedra a fost reorganizată în Departament Educație Fizică și Sport din cadrul Facultății Energetică 

și Inginerie Electrică. Departamentul este unul general pe universitate, care asigură procesul de 

studii la disciplina Educaţie fizică şi activitatea extracurriculară prin organizarea de secţii sportive. 

 În secţiile sportive anual îşi perfecţionează măiestria sportivă peste 600 de studenţi. 
Selecţionatele UTM cu succes participă la Campionatele Naţionale Universitare, Campionatele şi 
Cupele Republicii Moldova. 

O serie de studenţi – sportivi sunt convocaţi în componenţa loturilor naţionale ale 
Republicii Moldova, care participă la diferite Turnee Internaţionale, Universiade Mondiale, 
Campionate, Cupe Europene şi Mondiale, Jocuri Olimpice. 

Cea mai populară competiţie pentru studenţi este Campionatul UTM între facultăţi, care se 
desfăşoară din toamnă până în primăvară la 13 probe de sport. La aceste competiţii participă 
peste o mie de studenţi. 

Desfăşurarea la nivel înalt ale competiţiilor se datorează faptului că UTM dispune de o bază 
tehnico-materială sportivă imensă. 
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Complexul Sportiv al UTM, amplasat pe str. Studenţilor 2/2, dispune de 2 terenuri de fotbal 
cu gazon şi iarbă artificială, 6 terenuri de tenis, teren de volei, pistă cu 8 culuare de alergări şi 
sectoare pentru sărituri. 

Centru de Sport, str. Studenţilor 3/8, dispune de sală de forţă, sală de jocuri sportive pentru 
baschet, volei, tenis de masă, badminton, mini-fotbal, handbal, etc. 

Sala sportivă din campusul Botanica este pusă la dispoziţia studenţilor de la FCGC, FUA şi 
FIEB, iar sala sportivă de pe str. Florilor 4, este pusă la dispoziţia studenţilor de la FEIE, FET şi FTP. 

Cele mai practicate sporturi la UTM: fotbal, baschet, volei, badminton, tenis de masă, 
atletism, lupte libere, judo, arte marţiale, şah, joc de dame, rugby, triatlon forţă. 
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3. Fii curios şi informat!  
În primele zile de facultate vor fi multe lucruri necunoscute pentru tine. Probabil vei fi 

zăpăcit când vei auzi despre cursuri, credite, laboratoare, stagii de practică sau programe de 
mobilitate. Dar nu-Ți face griji, vei avea toată susȚinerea noastră. Păstrează acest ghid pe tot 
parcursul anilor de studii Și răsfoieȘte-l ori de câte ori vei avea nevoie de informaȚii utile despre 
viaȚa de student. Curiozitatea ta va fi răsplătită cu răspunsuri Și noi cunoȘtinȚe. AȘadar, la început 
de drum, află prin ce se deosebesc studiile universitare.  

 Aici „ora” durează 90 de minute, probabil mai mult decât te-ai obișnuit tu;  

 Dacă până acum ai avut doar un singur profesor la o disciplină, la noi cursul, seminarul și 
laboratorul aferente aceleiași discipline pot fi predate de cadre didactice diferite;  

 Orele de curs universitare cer mai multă atenție. Vei responsabil pentru achiziționarea 
cărților, căutarea informațiilor și altor materiale de curs necesare pentru sudii.  

 Ești pasionat să faci voluntariat? Vestea bună este că acum poți activa într-o organizație 
studențească;  

 Anul universitar este compus din 2 semestre, 2 sesiuni de examene (sesiunea de iarnă şi 
sesiunea de vară)  

 Vei avea mai multă libertate, dar și mai multe responsabilități! ai mare grijă cum îți 
gestionezi timpul, pentru că nici aici nu ai scăpat de teme sau de proiecte. Termenii limită vin când 
ți-e lumea mai dragă, iar sesiunea nu iartă pe nimeni. Acestea sunt „motivele” pentru care va 
trebui să înveți perseverent.  

Bine de ştiut!  

Contractul de studii  
Este contractul pe care îl semnezi cu universitatea și în care sunt stipulate drepturile și 

obligațiile ambelor părți pentru toţi anii de studiu. O persoană poate fi admisă și înmatriculată 
concomitent ca student la cel mult două programe de studii, dintre care doar una finanțată din 
bugetul de stat.  

Carnetul de student  
Îl primești la începutul anului universitar șI este documentul cu care demonstrezi identitatea 

de student al UTM. Pentru a fi valabil, este necesar să fie vizat la secretariatul facultății tale la 
începutul fiecărui an universitar.  

Fișa disciplinei 
Este un document care conține lista subiectelor din cadrul unei discipline. Tot aici, sunt 

incluse informații despre repartizarea tematicilor, orele alocate, metodele și mijloacele de 
predare, sistemul de evaluare. 

Creditele ECTS  
Pentru fiecare curs este alocat un număr anumit de credite, de obicei între 3 și 7. Un credit 

se acordă pentru 30 de ore de activitate (15 ore în sala de curs sau laborator și 15 ore de lucru 
independent), realizată de un student la o anumită disciplină (curs, seminar, lucrări, studiu 
individual, proiecte, examene). 
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Tutorele de an (curator)  
Asemenea dirigintelui din liceu, tutorele te va ghida în activitatea de student, oferindu-ți 

susținere și sfaturi practice. Numele și adresa lui de email îți vor fi comunicate la începutul anului 
universitar. 

Monitorul grupei  
Este studentul pe care îl alegeți să vă reprezinte și să vorbească în numele grupei cu 

profesorii și cu secretariatul facultății. Tot el va fi responsabil de transmiterea anunțurilor și 
informațiilor despre cursuri, examene dar și oportunitățile existente. 

Șef de promoție  
Nominaţia „Şef de Promoţie” se atribuie anual absolventului cu cea mai înaltă medie a 

reuşitei academice obținută pe tot parcursul anilor de studii de Licenţă. Candidatura se prezintă de 
către decanul facultăţii în baza reuşitei academice (calculate prin sistemul informațional 
„Decanat”). 

Orar  
Un semestru durează 15 săptămâni, iar anumite activități didactice se pot desfățura doar o 

dată la două săptămâni.  
Orarul pentru fiecare semestru îl găseşti la avizier, încă din prima săptămână. Dar fii atent, în 

primele săptămâni pot fi introduse modificări în orar. Atât cursurile cât şi seminariile sunt dispuse 
în orar conform săptămânii: pare şi impare, lucru marcat în căsuţa corespunzătoare intervalului 
orar cu bară oblică. Disciplinele din partea de sus a căsuţei se ţin în săptămâna impară, cele de sub 
bară în săpămâna pară. Prima săptămână din semestru este impară, a doua este pară. 

Cunoaște termenii din orarul tău:  

 Cursurile sunt asemănătoare orelor de liceu, unde profesorul îţi predă disciplina şi toate 
informaţiile necesare pentru studiu şi după care vei fi examinat.  

 Seminariile, spre seosebire de cursuri, sunt mai practice şi mai interactive. Aici vei pune în 
aplicare cunoştinţele obţinute la curs şi vei acumula puncte pentru activitatea ta, care vor fi 
luate în considerare la nota finală. Te încurajăm să fii activ şi mereu prezent, pentru a înţelege 
mai bine materia predată la curs.  

 Laboratoarele sunt pline de activităţi aplicative şi practice, unde prezenţa ta este obligatorie. 
Aici vei dezvolta idei, vei face proiecte și vei lucra în echipă cu alți colegi.  

Cursuri  
Cursurile pot fi obligatorii sau opționale. Acest lucru este specificat în Planul de învățământ. 

Astfel, dacă în planul de învățământ vei găsi două discipline despărțite prin bară – acestea 
reprezintă opțiunile tale de studiu. 

Cursuri obligatorii – sunt cursuri pe care trebuie să le frecventezi și sunt esențiale pentru 
pregătirea ta academică, impuse prin planul de învățământ;  

Curs opțional – este un curs pe care îl poți alege din alte câteva cursuri opţionale cu scopul de a-ţi 
completa pregătirea în domeni şi de a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele;  
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Educație fizică – este o disciplină obligatorie pe care o vei face face în anul I. La final vei primi 
calificativul Admis sau Respins. Pentru a fi admis la examenul de licenţă, obligatoriu trebuie să 
promovezi această disciplină;  

Practică – este o disciplină obligatorie pe care o vei face după finalizarea semestrului (depinde de 
facultate), sub îndrumarea unui tutore și va fi apreciată la final cu o notă. 

Sesiunea  

Sunt 4 săptămâni pline de provocări din fiecare semestru, în care eşti evaluat după 
cunoştinţele obţinute la fiecare disciplină. Este probabil cea mai temută perioadă din întreaga 
studenţie, asociată de studenţi cu nopţile nedormite, sălile de lectură, bibliotecile şi cafeaua tare. 

Cum are loc examinarea?  
Pentru fiecare curs poți obține o notă de la 1 la 10, dar pentru a promova cursul trebuie să obții 
minimum 5. Pe tot parcursul semestrului vei avea seminarii și laboratoare unde vei fi apreciat. Vei 
primi teme, vei lucra la proiecte (singur sau în echipă) și vei susține lucrări scrise pentru a 
demonstra cât de bine ai reținut informațiile de la curs.  

 Examenul – modalitatea de evaluare cel mai frecvent utilizată, care poate fi scrisă sau orală.  

 Restanțe – dacă nu ai luat notă de trecere (mai mare sau egală cu 5), poţi susține repetat 
examenul în cele 2 sesiuni de restanțe. Ele sunt organizate conform unui orar special la 
începutul semestrului și mai aproape de sfârșitul acestuia. Nu uita să îți treci nota disciplinei 
restante în carnetul de note.  

 Reclasificări buget/taxă – la sfârșitul fiecărui an universitar, conform reușitei academice, se 
face o reclasificare a locurilor bugetare și cu taxă pentru fiecare specialitate. Dacă în anul 
anterior ai achitat taxa de studii, poți avea șansa să obții un loc bugetar și invers. Clasamentul 
se face prin ordonarea descrescătoare a mediilor.  

4. Programe de studii  

 4.1 Programul de licență  INGINERIA SISTEMELOR ELECTROMECANICE  
Misiunea programului de studiu Ingineria Sistemelor Electromecanice (pana în a.2017 – 

specialitate Electromecanica) este de a forma ingineri licenţiaţi cu competenţe în activitatea de 

proiectare, fabricare şi exploatare a maşinilor, echipamentelor şi acţionărilor electrice, 

convertoarelor electronice de putere, sinteza și integrarea sistemelor electromecanice reglabile 

pentru generarea energiei electrice și pentru acționarea, eficientizarea energetică și 

automatizarea proceselor tehnologice, a instalaţiilor şi  maşinilor din toate sferele activităţii 

umane. 

Originalitatea programului de studii este cauzată de utilizarea convertoarelor 

electromecanice (generatoare şi motoare electrice) pentru conversia eficientă a energiilor 

electromecanice, care impune caracterul interdisciplinar de pregătire profesională: electrotehnică, 

maşini şi transformatoare electrice, echipamente şi acţionări electrice, mecanică și organe de 

mașini, măsurări, senzori şi traductoare,  dispozitive electronice şi electronica de putere, teoria 

sistemelor, tehnologii informaţionale, producerea, transportul și distribuția energiei electrică, 

eficiența energetică și surse regenerabile de energie, automatizarea proceselor tehnologice, 
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robotică, electromobile și transport electric în comun, echipamente electrice și electronice auto, 

de uz casnic și de birou etc. 

Relevanța programului de studii este în deplină conformitate cu politicile și necesitățile 

actuale, deoarece sistemele electromecanice automatizate reprezintă forța motrică pentru 

majorarea productivității și calității proceselor de producere, reducerea consumului de energie 

electrică și utilizarea surselor regenerabile de energie.  

Noutatea programului se bazează pe tipuri de mașini electrice noi (cu magneți permanenți, 

cu reluctanță variabilă, curent continuu fără perii etc.), sisteme electromecanice performante 

bazate pe metode  avansate de control (Vector Control, Wireless), convertoare electronice de 

putere, procesoare și controlere  de ultimă generație, echipamente digitale de pornire, protecție și 

monitorizare. Conștientizând tendințele actuale de dezvoltare, se pune accent pe învățarea 

obligatorie a limbii engleze (inclusiv predarea unor discipline de specialitate în engleză), 

cunoașterea avansată a tehnologiilor informaționale și softurilor de specialitate (MatlLab, 

Simulink, Simscape), utilizarea metodelor on-line de predare-învățare.  Abilitățile practice sunt 

dezvoltate prin stagii de practică locale și peste hotare, participarea studenților  în creativitatea 

tehnică, finalizarea proiectului de licență cu mostre funcționale de convertoare sau sisteme 

electromecanice programabile.   

Angajabilitatea. Inginerii licenţiaţi în Electromecanică cu succes activează la întreprinderile 

de profil electrotehnic (Electrotehnoimport, TehElectro-SV, Energo-Rotor, Electromotor-Service, 

ModovaHidromaş, Electromaș,  Salonix, Regia de Transport Electric, Gas Natural Fenosa, Lift-

Service, BasLift),  automotive (DRA Draexlmaier Automotive, FujikuraAutomotive MDL, Introscop 

etc),  implementează linii tehnologice automatizate de producere agroalimentare (fabrici de lapte, 

pâine, băuturi, ţigarete), industriale (uzine metalurgice, materiale de construcţii, carton, fabrici de 

încălţăminte şi îmbrăcăminte),  deservire comunală (TermoElectrica, Apă-Canal, reparaţia tehnicii 

de uz casnic şi de birou), desfășoară propriului business în domeniu. 

 

4.2 . Programul de licență ELECTROENERGETICA  

Electroenergetica este ramura ingineriei care se ocupă de planificarea, proiectarea, 
realizarea, exploatarea şi conducerea instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi utilizare a 
energiei electrice.  

Programul de studii Electromecanica a fost 
acreditat în anul 2015 pentru o perioadă de 5 ani 
de către  Agenția germană de asigurare a calității a 
învățământului universitar AQAS (primul program 
ingineresc moldav cu acreditare europeană) ce a 
constat corespunderea  completă  cu standardele și 
liniile directoare pentru Asigurarea Calității în 
Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) 
și Cadrul european al calificărilor (EQF) 
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Misiunea programului de studiu de licenţă Electroenergetica este de a forma ingineri cu 
competenţe în activitatea de producere, industrial-tehnologică, gestionare administrativă, de 
proiectare şi investigaţii ştiinţifice, de montare şi exploatare a centralelor, reţelelor şi sistemelor 
electrice, precum şi a sistemelor energetice ale întreprinderilor. 

Absolvenţii specialităţii Electroenergetica posedă o pregătire profesională de nivel înalt, 
cunosc calculatorul şi tehnologiile informaţionale, au cunoştinţe şi îndemânări în domeniile 
economiei şi a managementului ceea ce le permite să  elaboreze proiecte ale instalaţiilor 
electroenergetice cu diferite destinaţii, să organizeze lucrări şi să coordoneze activităţile 
colectivelor de producere, să realizeze lucrări de montare la obiectele electroenergetice, să 
menţină şi să regleze regimurile de funcţionare a acestor obiecte, să ajusteze sistemele şi 
dispozitivele de protecţii şi automatizare, să realizeze încercări ale utilajului electric, să elaboreze 
măsuri de conservare a resurselor energetice, să efectueze audite energetice, să elaboreze 
metodici şi să realizeze investigaţii experimentale ş.a.  

Programul de studiu Electroenergetica pregăteşte specialişti care pot fi angajaţi în 
întreprinderi şi organizaţii de diferite tipuri. Absolvenţii specialităţii activează cu succes în primul 
rând la întreprinderile de profil  

♦ CENTRALELE ELECTRICE ŞI ÎNTREPRINDERILE DE REŢELE ELECTRICE : ingineri în serviciile de 
protecţie prin relee şi automatizări, de exploatare şi dezvoltare a staţiilor şi liniilor electrice, de 
telesemnalizare, de telecomandă, de telemăsurare şi telereglare, laboratoarele de măsurări şi 
încercări la tensiuni înalte. 

♦ INSTITUŢIILE DE PROIECTARE: ingineri proiectanţi care elaborează proiecte a staţiilor de 
transformare şi reţelelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor de diverse categorii; 

♦ INSTITUŢIILE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE: ingineri-cercetători care organizează şi efectuează 
cercetări având ca scop elaborarea tehnologiilor noi, modernizarea echipamentelor existente, 
ridicarea eficienţei de producere, transport, distribuţie şi consum a energiei electrice; 

♦ SERVICIILE PUBLICE ŞI DE STAT:colaboratori ai ministerelor, departamentelor, 
conducători de firme etc; 
♦ ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE, AGRARE, ORGANIZAŢIILE DE STAT ŞI PRIVATE : ingineri-

energeticieni care asigură exploatarea şi dezvoltarea optimă a sistemelor de alimentare cu energie 
electrică. 

4.3 . Programul de licență TERMOENERGETICĂ 

Scopul programului de studii: formarea la viitorii specialiști licențiați în termoenergetică a 
unui ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini care vor permite executarea atribuțiilor și 
sarcinilor profesionale la un nivel calitativ înalt. 

Competențele absolvenților specialității Termoenergetica vizează activități de proiectare și 
cercetare în domeniul sistemelor termoenergetice, termotehnice și termo-tehnologice de 
producere, transformare și consum a energiei termice și electrice în scopul maximizării eficienței 
tehnico-economice. 

Specialitatea Termoenergetica asigură o pregătire aprofundată în domeniile problemelor 
actuale ale energeticii, eficienței energetice, tehnologiilor noi de generare și utilizarea durabilă a 
energiei, inclusiv a surselor de energii regenerabile.  

O atenție deosebită este acordată politicilor energetice și aspectelor economice și 
metodelor de reducere a impactului de mediul a sistemelor energetice. 
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Oportunități de angajare în câmpul muncii a absolvenților  

Absolvenții specialităţii pot activa în domeniul energetic în calitate de: 

 conducători de ramură și departament; 

 directori, directori adjuncți, ingineri șefi și manageri de centrale termice și electrice;   

 șefi de secții, șefi de ture, manageri de brigăzi la centrale termice; 

 colaboratori științifici în instituțiile de cercetări și proiectare; 

 cadre didactice în instituții superioare de învățământ, colegii și licee; 

 specialiști în reparația utilajului termoenergetic etc. 

Sectoarele economiei naționale în cadrul cărora se pot angaja absolvenții programelor de 
studii: 

 Sectorul energetic (Termoelectrica SA, CET-Nord, CHE-Costeşti; CTE-Cuciurgani, 

întreprinderea de transport „Moldelectrica” și întreprinderile de distribuţie a energiei 

electrice – GasNatural Fenosa, RED Nord, RED Nord-Vest); 

 Aprovizionarea cu gaze (Moldova-gaz și filialele sale teritoriale); 

 Întreprinderi industriale (fabrici de zahăr, de prelucrare a produselor agricole, din industria 

alimentară, de sticlă, uzine de producere a materialelor de construcție, uzina siderurgică 

din Râbnița); 

 Autoritățile statale de gestionare a sectorului energetic (Agenția pentru Eficiență în 

Energetică, Fondul de Eficiență Energetică, ANRE, Inspectoratul Energetic de stat, Domeniul 

Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Mediului); 

 Institutul de Energetică și de Fizică Aplicată ale Academiei de Științe; 

 Companii de proiectare și comercializare a echipamentelor energetice și termice; 

 Instituțiile de învățământ superior tehnic. 

4.4. Programul de licență INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
Misiunea Programului de studii Inginerie şi managementul calităţii, desfășurat la UTM, 

constă în formarea profesională în conformitate cu strategiilor naționale și internaționale a 

inginerilor cu competențe de nivelul 6 al standardului internațional ISCED pentru domeniul 

infrastructurii calității.  

Relevanța programului de studii este asigurată de politicile actuale de asigurare a calității 

reglementate prin standardele internaționale ISO 9000 și armonizarea standardelor naționale cu 

cele europene și mondiale.  

Originalitatea programului de studii este asigurată prin necesitatea formării inginerilor cu o 

bună pregătire teoretică fundamentală și abilități practice solide pentru un spectru larg de 

activități al infrastructurii calității republicane, care include domeniile metrologiei, standardizării, 

controlului şi certificării produselor, managementul calităţii, auditul sistemelor de calitate, 

protecția consumatorilor în conformitate cu standardele internaționale ISO. Programul prevede 

studierea aprofundată a proceselor de producţie şi sistemelor de management a calităţii, 

metodelor şi mijloacelor de măsurare, precum şi a procedurilor de evaluare a conformităţii, 

inclusiv certificarea, cu o pondere majoră a activităţilor practice. Este obligatorie învățarea limbii 
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engleze (inclusiv predarea unor discipline de specialitate în engleză), cunoașterea avansată a 

tehnologiilor informaționale și softurilor de specialitate (MatlLab, LabView, Statistica), utilizarea 

metodelor on-line de predare-învățare. 

Absolvenții specialității sunt angajați ca experţi în metrologie, standardizare și asigurarea 

calității în diverse instituții (Direcția Infrastructura Calității din cadrul Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, Institutul Național de Metrologie (INM),Institutul de Standardizare din Moldova 

(ISM), Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) citoriale Bălți, Cahul și Ceadâr-Lunga,  

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC), întreprinderi, departamente şi laboratoare 

specializate (Gas Natural Fenosa, Red-Nord, Apă-Canal, TermoElectrica), companii producătoare și 

prestare servicii (Franzeluța,  Orhei-Vit, Carmez, Lapmol, Aeroport ș.a.), auditori în domeniul 

sistemelor de management a calităţii.  

 

4.5. Programul de licență INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ENERGETICĂ  

Scopul programului de studii: formarea la viitorii specialiști a unei viziuni largi asupra 
întregului sector al energiei – de la resursele energetice primare și tehnologiile de conversie a 
acestora în energie finală, până la managementul energiei și a sistemelor energetice.  

Programul asigură o pregătire aprofundată în ceea ce privește economia obiectivelor 
energetice și managementul entităților energetice, instruire în domeniul politicii și legislației 
energetice, precum și pieței energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice. 

O altă caracteristică a specialității IME constă în instruirea oferită în domeniul politicii și 
legislației energetice, precum și al pieței energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice . 

Oportunități de angajare în câmpul muncii a absolvenților departamentului TME 

Absolvenții departamentului pot activa în domeniul energetic în calitate de: 

 conducători de ramură și departament; 

 directori, directori adjuncți, ingineri șefi și manageri de centrale termice și electrice;   

 șefi de secții, șefi de ture, manageri de brigăzi la centrale termice; 

 colaboratori științifici în instituțiile de cercetări și proiectare; 

 cadre didactice în instituții superioare de învățământ, colegii și licee; 

 specialiști în reparația utilajului termoenergetic etc. 

Sectoarele economiei naționale în cadrul cărora se pot angaja absolvenții programelor de 
studii: 
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 Sectorul energetic (Termoelectrica SA, CET-Nord, CHE-Costeşti; CTE-Cuciurgani, 

întreprinderea de transport „Moldelectrica” și întreprinderile de distribuţie a energiei 

electrice – GasNatural Fenosa, RED Nord, RED Nord-Vest); 

 Aprovizionarea cu gaze (Moldova-gaz și filialele sale teritoriale); 

 Întreprinderi industriale (fabrici de zahăr, de prelucrare a produselor agricole, din industria 

alimentară, de sticlă, uzine de producere a materialelor de construcție, uzina siderurgică 

din Râbnița); 

 Autoritățile statale de gestionare a sectorului energetic (Agenția pentru Eficiență în 

Energetică, Fondul de Eficiență Energetică, ANRE, Inspectoratul Energetic de stat, Domeniul 

Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Mediului); 

 Institutul de Energetică și de Fizică Aplicată ale Academiei de Științe; 

 Companii de proiectare și comercializare a echipamentelor energetice și termice; 

 Instituțiile de învățământ superior tehnic. 

5. Planuri de învățământ  
Planul de învățământ (PÎ) reprezintă ansamblul activităților programate de instruire și 

evaluare, reunite într-o concepție unitară din punctul de vedere al conținutului și al desfășurării lor 
în timp, în vederea formării unui specialist cu diploma recunoscută. Planurile de învățământ sunt 
documente aprobate de Senatul UTM., confirmate de Ministerul Educației al RM, pe baza 
planurilor de învățământ se desfășoară activitatea didactică din facultate.  

Planurile de învățământ sunt particularizate pentru fiecare specialitate a facultății și conțin 
disciplinele obligatorii, opționale și liber alese. Pentru fiecare disciplină este precizat numărul de 
ore săptămânal (curs, seminar, laborator, proiect), precum și numărul de credite alocate. 

Planurile de învăţământ la programele de studii se găsesc afișate pe site‐ul Universității 
www.utm.md, la secțiunea Procesul de studii, Studii ciclul I, Licenţă. 
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Programul de studiu Electromecanica  
 

Anul 1 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

7 Matematica superioară 7 Matematici speciale 

6 Fizica I 5 Fizica  II 

3 Chimia 7 Teoria circuitelor electrice şi magnetice 

5 Desen tehnic şi infografică  Limba română II (p/u alolingvi) 

 Limba română (p/u alolingvi) 2 Limba engleză II 

2 Limba engleză I  Educaţia fizică II 

 Educaţia fizică I 4 Filozofie / Istoria filozofiei 

4 Tehnologii informaţionale 5 Metode numerice şi informatica aplicată 

3 Introducere în specialitate/ Inginerie electrică   

Anul 2 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

9 Bazele ingineriei mecanice 1 Engleza în specialitate II 

8 Teoria câmpului electromagnetic 3 Etica şi comunicarea profesională 

1 Engleza în specialitate I 6 Maşini electrice 

2 Bazele statului şi dreptului/                            
Bazele legislaţiei 

4 Sisteme de achiziție, Senzori și Traductoare 

5 Economie generală şi marketing                    4 Metrologie şi standardizare 

5 Studiul materialelor 4 Dispozitive şi circuite electronice 

  5 Echipamente electrice/ Aparate electrice 

  3 Practica de inițiere 4săpt. 

Anul 3 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

7 Economia și managementul întreprinderii  4 Automatizarea proceselor tehnologice 

4 Termotehnica 7 Acționări electrice 

4 Mașini electrice speciale 4 Ingineria echipamentelor și sistemelor 
electromecanice 

5 Controlere și automate programabile (en) 4 Acționări hidraulice și pneumatice/Montarea 
și exploatarea echipamentelor 
electromecanice 

5 Convertoare Statice de Putere (en) 4 Producerea, transportul şi distribuţia energiei 
electrice/Producerea, transportul şi 
distribuţia energiei electrice 

5 Teoria sistemelor şi reglare automată 4 Instalaţii și tennologii electrice (en)/ 
Tehnologia aparatelor și mașinilor electrice 

  3 Practica în producţie 4 săpt 

Anul 4 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 Eficiență energetică și Surse regenerabile de 
energie (en) 

4 Proba teoretică (examen) de sinteză 

3 Securitatea și sănătatea în muncă 25 Practica de documentare şi elaborarea 
proiectului de licenţă 

5 Modelarea sistemelor electromecanice 1 Susţinerea proiectului de licenţă 

5 Controlul sistemelor electromecanice (en)   

6 Acționări tipice și roboți industriali/ 
Mentenanța echipamentelor și sistemelor 
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electromecanice 

5 Tracțiune electrică și echipamente automotive/ 
Echipamente electromecanice de larg consum 

  

Programul de studiu Electroenergetica 

Anul 1 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

7 Matematica superioară 7 Matematici speciale 

6 Fizica I 5 Fizica  II 

3 Chimia 7 Teoria circuitelor electrice şi magnetice 

5 Desen tehnic şi infografică 2 Limba română II (p/u alolingvi) 

2 Limba română (p/u alolingvi) 2 Limba străină II 

2 Limba străină I  Educaţia fizică II 

 Educaţia fizică I 4 Filozofie / Istoria filozofiei 

4 Tehnologii informaţionale 5 Metode numerice şi informatica aplicată 

Anul 2 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

9 Bazele ingineriei mecanice 1 Engleza în specialitate II 

8 Procese tranzitorii şi teoria câmpului 
electromagnetic 

3 Etica şi comunicarea profesională 

1 Engleza în specialitate I 4 Economia ramurii /  Economia firmei 

2 Bazele statului şi dreptului/                            
Bazele legislaţiei 

6 Maşini electrice 

5 Economie generală şi marketing/                    
Teoria economică şi integrarea europeană 

4 Metrologie şi standardizare 

5 Studiul materialelor 4 Electronica industrială 

  5 Procese tranzitorii electromagnetice 

  3 Practica de producere 4 săpt. 

Anul 3 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

4 Managementul întreprinderii /                 
Management industrial 

7 Transportul şi distribuţia energiei electrice 

5 Termotehnica 3 Fiabilitatea instalaţiilor energetice 

8 Partea electrică a centralelor şi staţiilor 6 Utilizarea energiei electrice 

4 Aparate electrice de joasă tensiune 4 Surse regenerabile de energie 

5 Acţionări electrice 3 Procese tranzitorii electromecanice  în SEE/ 
Procese tranzitorii electromecanice în SAEE 

4 Microprocesoare în electroenergetică 
/Utilizarea şi programarea controlerelor 

4 Montarea şi exploatarea reţelelor electrice/  
Montarea şi exploatarea utilajului electric 

  3 Practica tehnologică 4 săpt 

Anul 4 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

8 Protecţia prin relee a sistemelor 
electroenergetice 

4 Proba teoretică de sinteză "Sisteme şi reţele 
electrice" 

5 Tehnica tensiunilor înalte 25 Practica de documentare la PL şi elaborarea 
proiectului de licenţă 17 săpt. 

3 Politici energetice şi piaţa energiei 1 Susţinerea proiectului de licenţă 

3 Securitatea şi sănătatea în muncă   
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4 Automatizări în electroenergetică/ 
Automatizări în sistemele de alimentare cu 
energie electrică 

  

7 Sisteme de alimentare cu energie electrică/ 
Alimentarea cu energie electrică a 
întreprinderilor 

  

 
Programul de studiu Termoenergetica 

Anul 1 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

7 Matematica superioară 7 Matematici speciale 

6 Fizica I 5 Fizica  II 

3 Chimia 7 Teoria circuitelor electrice şi magnetice 

5 Desen tehnic şi infografică 2 Limba română II (p/u alolingvi) 

2 Limba română (p/u alolingvi) 2 Limba străină II 

2 Limba străină I - Educaţia fizică II 

- Educaţia fizică I 4 Filozofie / Istoria filozofiei 

4 Tehnologii informaţionale 5 Metode numerice şi informatica aplicată 

3 Energetica generală   

Anul 2 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

9 Bazele ingineriei mecanice 1 Engleza în specialitate II 

8 Termodinamica tehnică 3 Etica şi comunicarea profesională 

1 Engleza în specialitate I 8 Transfer de căldură şi masă 

2 Bazele statului şi dreptului/                            
Bazele legislaţiei 

6 Maşini şi acţionări electrice 

5 Economie generală şi marketing/                    
Teoria economică şi integrarea europeană 

4 Metrologie şi standardizare 

5 Studiul materialelor 7 Mecanica fluidelor 

  3 Practica de producere 4 săptămâni 

Anul 3 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

4 
Managementul întreprinderii/ 
Managementul industrial 

4 
Economia ramurii/ 
Economia  firmei 

5 
Combustibil şi teoria arderii 

3 
Instalaţii pentru protecţia mediului în 
termoenergetică 

8 
Instalaţii de transfer de căldură şi masă. 
Cuptoare industriale 

9 
Instalaţii de cazane  

3 Sisteme de alimentare cu gaze 5 Sisteme de alimentare cu energie electrică 

5 Motoare termice/  
Instalaţii de turbine 6 

Sisteme de încălzire, alimentare cu apă caldă 
şi aer comprimat/ Sisteme de distribuţie ale 
agenţilor energetici şi a gazelor naturale 

5 
Ventilare, climatizare şi sisteme de alimentare 
cu frig / Sisteme de producere a agenţilor 
termici 

3 Practica tehnologică 4 săpt 

Anul 4 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

3 Securitatea şi sănătatea în muncă 25 Practica de documentare la PL şi elaborarea 
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proiectului de licenţă 

7 
Surse regenerabile de energie 4 Proba teoretică  de sinteză „Bazele 

termotehnicii” 

3 Piaţa energiei termice 1 Susţinerea proiectului de licenţă 

6 Eficienţa energetică   

8 Centrale termoelectrice şi reţele termice   

3 
Automatizări în termoenergetică/ Automatizări  
ale proceslor  termotehnologice 

  

Programul de studiu Ingineria şi managementul calităţii 

Anul 1 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

7 Matematica superioară 7 Matematici speciale 

6 Fizica I 5 Fizica  II 

3 Chimia 7 Teoria circuitelor electrice şi magnetice 

5 Desen tehnic şi infografică  Limba română II (p/u alolingvi) 

 Limba română (p/u alolingvi) 2 Limba engleză II 

2 Limba engleză I  Educaţia fizică II 

 Educaţia fizică I 4 Filozofie / Istoria filozofiei 

4 Tehnologii informaţionale 5 Metode numerice şi informatica aplicată 

3 Introducere în specialitate/ Inginerie electrică   

Anul 2 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

9 Bazele ingineriei mecanice 1 Engleza în specialitate II 

8 Procese tranzitorii și teoria câmpului 
electromagnetic 

3 Etica şi comunicarea profesională 

1 Engleza în specialitate I 6 Mașini și acționări electrice 

2 Bazele statului şi dreptului/                            
Bazele legislaţiei 

4 Sisteme de achiziție, Senzori și Traductoare 

5 Economie generală şi marketing                    4 Metrologie şi standardizare 

5 Studiul materialelor 4 Dispozitive şi circuite electronice 

  5 Echipamente electrice/ Aparate electrice 

  3 Practica de inițiere 4săpt. 

Anul 3 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

7 Economia și managementul întreprinderii  4 Automatizarea proceselor tehnologice 

4 Termotehnica 4 Managementul calității (en) 

4 Metrologie legală, standardizare și 
reglementări tehnice 

5 Măsurări ale mărimilor neelectrice 

5 Controlere și automate programabile (en) 4 Producerea, transportarea şi distribuţia 
energiei electrice/ Alimentarea cu energie 
electrică 

5 Măsurări ale mărimilor electrice 6 Ingineria mijloacelor de măsurare/ Bazele 
teoretice ale măsurărilor 

5 Teoria sistemelor şi reglare automată 4 Analiza statistică/ Procesarea datelor 
măsurate 

  3 Practica în producţie 4 săpt 

Anul 4 



          FACULTATEA  ENERGETICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ 

 27 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 Eficiență energetică și Surse regenerabile de 
energie (en) 

4 Proba teoretică (examen) de sinteză 

3 Securitatea și sănătatea în muncă 25 Practica de documentare şi elaborarea 
proiectului de licenţă 

5 Analize fizico-chimice 1 Susţinerea proiectului de licenţă 

5 Măsurări în procese industriale   

6 Ingineria calității și evaluarea conformității/ 
Atestarea conformității produselor și serviciilor 

  

5 Supravegherea pieței și protecția 
consumatorilor/ Acreditarea în domeniul 
evaluării conformității 

  

Programul de studiu Inginerie şi Management în Energetică 

Anul 1 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

7 Matematica superioară 7 Matematici speciale 

6 Fizica I 5 Fizica  II 

3 Chimia 7 Teoria circuitelor electrice şi magnetice 

5 Desen tehnic şi infografică 2 Limba română II (p/u alolingvi) 

2 Limba română (p/u alolingvi) 2 Limba străină II 

2 Limba străină I - Educaţia fizică II 

- Educaţia fizică I 4 Filozofie / Istoria filozofiei 

4 Tehnologii informaţionale 5 Metode numerice şi informatica aplicată 

3 Energetica generală   

Anul 2 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

8 Termodinamica tehnică  1 Engleza în specialitate II 

9 Bazele ingineriei mecanice  3 Etica şi comunicarea profesională 

5 
Economie generală şi marketing /Teoria 
economică şi integrarea europeană 

4 Metrologie şi standardizare 

2 
Bazele statului şi dreptului /  
Bazele legislaţiei  

4 Maşini şi acţionări electrice 

5 Studiul materialelor 8 Transferul de căldură şi masă 

1 
Engleza în specialitate I 

7 
Teoria deciziilor şi statistica generală/Modele 
matematice în economie 

  3 Practica de producere , 4săptămâni 

Anul 3 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

4 
Combusibili şi generatoare de căldură  

4 
Managementul întreprinderii/ 
Manegementul industrial 

6 Macro- şi microeconomia 6 Partea electrică a centralelor 

3 Engleza de afaceri  7 Economia complexului energetic 

6 Sisteme de alimentare cu energie electrică  4 Instalaţii de forţă ale centralelor electrice 

8 
Sisteme de alimentare cu energie termică 

3 
Managementul energiei/Proiectarea 
dezvoltării sistemelor energetice 

3 
Sisteme de alimentare cu gaze 

3 
Impactul sectorului energetic asupra 
mediului/Elemente de economie a mediului  
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3 Practica tehnologică  
(30 ore x 4 săptămâni) 

Anul 4 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

3 Securitatea şi sănătatea în muncă 
25 Practica de documentare la PL şi elaborarea 

proiectului de licenţă 

7 Surse regenerabile de energie 
4 Proba teoretică de sinteză „Inginerie şi 

management în energetică” 

5 Politici energetice şi piaţa energiei 1 Susţinerea proiectului de licenţă 

6 Eficienţa energetică   

4 
Proiectarea sistemelor de alimentare cu 
energie 

  

5 
Analiza activităţii economico financiare a 
întreprinderii 

  

 

6. Stagiile de practică  

Conform Planurilor de învățământ toți studenții programelor de studii de licență urmează 
trei stagii de practică. Practica se desfăşoară anual, timp de 4 săptămâni după sesiunea de vară. 
După absolvirea anului întâi nu se desfăşoară activităţi de practică:  
 Stagiul de practică de iniţiere în specialitate (de producere);  

 Stagiul de practică de producere (tehnologică); 

 Stagiul de practică de documentare şi elaborarea proiectului de licenţă. 

Stagiul de practică reprezintă activitatea desfășurată de studenți în conformitate cu planul 
de învățământ, care are drept scop verificarea aptitudinilor și cunoștințelor teoretice însușite de 
aceștia în cadrul programului de pregătire profesională. 

Practicant (stagiar) este studentul care desfășoară activități practice în cadrul stagiului de 
practică în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și formarii abilitaților și competențelor de a 
le aplica în concordanța cu specialitatea la care se instruiește.  

Organizatorul de practică este instituția de învățământ, departamentul (catedra) de 
specialitate din cadrul acestei instituții, care desfășoară activități instructiv-educative și formative, 
conform legislației în vigoare. 

Stagiul de practică este recunoscut în cadrul examenului de practică în cazul respectării 
următoarelor condiții:  
 există Contractul încheiat între universitate, student și partenerul de practică (întreprindere la 

care se desfășoară stagiul de practică);  
 studentul a lucrat într-un domeniu direct legat de specialitatea sa, folosind și dobândind 

dexterități și cunoștințe relevante pentru activitatea profesională, având ca referință 
programul practicii;  

 studentul prezintă un raport privind rezultatele stagiului de practică și demonstrează 
cunoașterea aspectelor prevăzute în program.  

Raportul privind rezultatele stagiului de practică se prezintă la departamentul (catedra) de 
profil și se susține conform graficului elaborat de către departamentele (catedrele) de profil în 
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conformitate cu Planul calendaristic de studii și afișat pe panourile informaționale a 
departamentelor (catedrelor) de profil. 

7. Examenul de finalizare a studiilor  

7.1. Examen de licență  

Examenul de finalizare a studiilor superioare de licență este organizat în baza 
„Regulamentului cu privire la organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență 
în Universitatea Tehnică a Moldovei” .  

Studiile superioare de licență, ciclul I se finalizează cu susținerea examenului de licență. În 
baza promovării examenului de licență absolvenților universității li se conferă titluri respective și li 
se eliberează diploma de licență.  

Examenul de licență reprezintă evaluarea finală a programului de studiu realizat într-un 
domeniu de formare profesională/specialitate.  

Conform Hotărârii Senatului UTM (proces verbal nr. 3 din 24.11.2015) în vederea evaluării 
setului de competențe formate în cadrul programului de studiu examenul de licență va include:  

 proba de examinare cu caracter de sinteză la câteva unități de curs fundamentale și de 
specialitate;  

 susținerea proiectului/tezei de licență.  

Prin proba teoretică a examenului de licență se evaluează nivelul de realizare a finalităților 
de studii, precum și competențele generice și specifice dobândite de către absolvenți pe parcursul 
studiilor.  

Prin proiectul/teza de licență se evaluează competențele absolvenților de a efectua 
cercetări, de a aplica cunoștințele teoretice în procesul de elaborare a unor soluții practice 
specifice domeniului de formare profesională sau de realizare a studiilor de caz.  

Probele examenului de licență și termenele de susținere a acestuia sunt stabilite prin planuri 
de învățământ aprobate și, conform hotărârii Consiliului Facultății Inginerie Economică și Business 
sunt susținute oral.  

Subiectele pentru probele examenului de licență sunt elaborate de 
departamentele/catedrele de specialitate, în baza programelor în vigoare. Tematica tezelor de 
licență este elaborată la catedrele de profil și aprobată de către Consiliul facultății. Tematica 
aprobată se comunică studenților cel târziu la finele penultimului an de studii. Tematica tezelor de 
licență se reactualizează anual. Susținerea tezelor de licență este publică. 

Nota finală acordată în rezultatul evaluării la probele examenului de licență este determinată 
de membrii Comisiei de licență. 

Media examenului de licență se stabilește ca media aritmetică a notei obținute la proba 
teoretică și a notei obținute la susținerea proiectului/tezei de licență, fiind calculată cu două 
zecimale.  

Nota insuficientă (1-4) obținută la proba teoretică nu-l lipsește pe student de dreptul de a 
susține proiectul/teza de licență. Absolvenții care nu au susținut sau nu au promovat examenul de 
licență se pot înscrie într-o sesiune ulterioară a examenului de licență, în vederea susținerii 
acestuia. Examenul de licență poate fi susținut de cel mult două ori în decursul a cinci ani de la 
absolvire. 
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8. VIAŢA DE STUDENT  

Viața de student este întotdeauna plină de energie și de curiozitate. UTM are multe de oferit 
pentru a o face memorabilă, fie că decizi să fii parte a unei organizații studențești sau să participi la 
diverse activități culturale.  

Beneficiile tale ca student-voluntar?  

 promovezi și susții activ drepturile și interesele studențești;  

 informezi studenții în legătură cu deciziile luate la nivel de Facultate și Universitate;  

 contribui la asigurarea calității educației tale și a colegilor tăi;  

 ești partener în luarea deciziilor luate la nivel de Facultate și Universitate;  

 îți dezvolți competențe de comunicare asertivă și de management eficient al timpului;  

 exersezi și dezvolți abilitățile tale de lider: organizare, prezentare, negociere și mediere;  

 înveți să fii receptiv la problemele celor din jur;  

 îți faci noi prieteni și parteneri.  

BEST – Board of European Students of Technology  

Organizaţia este prezentă în 96 de universităţi tehnice din 33 de ţări europene și asigură 
comunicarea, cooperarea și schimbul de experienţă între tinerii studenţi europeni din mediul 
academic tehnic. Ca membru BEST vei învăță să lucrezi la nivel internațional, să descoperi 
diversitatea culturii europene și să cunoști oameni noi. Și nu doar atât! Aici vei putea participa la 
evenimente de carieră, cursuri, workshop-uri internaţionale, competiţii și festivaluri inginerești. 

Organizaţia Sindicală Studenţească  

Pentru a petrece timpul activ, peste 90% din studenți au devenit membri ai Organizației 
Sindicale a Studenților UTM. Aici vei fi implicat în diverse activități culturale, sportive și de creație. 
În 2013, organizația a lansat radioul online „Studentus”, în premieră pentru instituțiile 
universitare, dar și portalul informațional www.studentus.md. Este o șansă pentru studenți de a-și 
îmbunătăți abilitățile practice în domeniul programării electronicii și comunicațiilor, dar și de a 
evolua ca moderatori, producători de emisiuni, membri ai echipelor de creație studențească. 

Sport  

Ne mândrim cu rezultate înalte în acest domeniu, dar și cu metode avansate de pregătire a 
sportivilor. Oricare ar fi nivelul tău de pregătire sportivă, ai șansa să-ți îmbunătățești 
performanțele, datorită oportunităților oferite de UTM. Complexul Sportiv al Tineretului UTM, 
dispune de două terenuri de fotbal, de terenuri de tenis, volei, de o pistă cu opt culori și sectoare 
pentru sărituri. Centrul de Agrement și Sport dispune de sală de forță, sală pentru baschet, volei, 
handbal, badminton, tenis de masă, minifotbal. Aici se desfășoară majoritatea campionatelor. 
UTM este unica instituție de învățământ superior din țară, care anual participă cu 6-7 echipe de 
jocuri sportive la campionatele naționale. 

 



          FACULTATEA  ENERGETICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ 

 31 

Ansamblul de muzică și dans popular „Tinerețea”  

Ansamblul de dansuri populare „Tinerețea” a fost creat în 1965, sub conducerea lui Petru 
Furnică. De-a lungul anilor, colectivul a susținut diverse concerte atât în satele și orașele Moldovei, 
cât și peste hotare. Datorită măiestriei artistice înalte, ansamblul se bucură de merite deosebite și 
de numeroase distincții. Anual, ansamblul se reînoiește cu studenți din anul I, care îi înlocuiesc pe 
absolvenții universității. 

Orchestra de fanfară  

Fondată în 1975, orchestra a susținut de-a lungul timpului un șir de concerte. Orchestra este 
alcătuită din 25 de studenți din diverse facultăți ale universității. Se remarcă printr-un repertoriu 
bogat, care cuprinde melodii atât a compozitorilor moldoveni cât și a celor europeni. Anual, 
orchestra participă la diverse evenimente, bucurându-se de înalte aprecieri. 

Centrul universitar de informare și ghidare în carieră (CEGHID)  

CEGHID oferă susținere studenților în dezvoltarea carierei. Aici vei primi informații despre stagiile 
de practică oferite de întreprinderi, locurile de muncă existente și condițiile de angajare. CEGHID 
acordă asistență în completarea CV-urilor și a scrisorilor de intenție, dar și în căutarea eficientă a 
unui loc de muncă. Centrul este utilat cu sisteme informaționale electronice moderne „Kompass-
Moldova” și „Varo-Moldova”, care conțin informații despre cca 10 mii de întreprinderi din țară.  

www.cariera.utm.md 
 
Biblioteca Tehnico-Științifică  

UTM dispune de o bibliotecă structurată în șase servicii centrale și 7 biblioteci-filiale la facultăți, 
unde anual sunt organizate diverse activități științifice și cultural-educative. Colecțiile bibliotecii 
numără peste 1 mln. 19 mii de lucrări din domeniile științei și tehnicii. Anual colecțiile sunt 
îmbogățite cu cca 10-16 mii de exemplare, inclusiv de la editura UTM. O resursă importantă 
pentru cititori este și catalogul online, care poate fi accesat pe site-ul bibliotecii 
www.library.utm.md. Tot aici, utilizatorii pot veni cu propuneri de achiziții, contribuind astfel la 
completarea colecțiilor. Pentru a beneficia de serviciile bibliotecii, este necesar să aveți carnet de 
student sau legitimație de colaborator UTM.  
Program:  

Luni-Vineri: 8:00 – 17:00  
Sâmbătă: 9:00 – 16:00 

Mobilități Erasmus  

Programul Erasmus+ îți oferă șansa de a studia peste hotare. Experiența poate dura de la 3 la 
12 luni. Este o ocazie bună de a-ți lărgi orizonturile, de a învăța lucruri noi și de a-ți face prieteni. Ai 
nevoie doar de curaj, dorință de a face schimbări și entuziasm. Restul le vei face cu susţinerea 
noastră.  

http://www.cariera.utm.md/
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