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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

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 câştigate 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, Industria alimentară, Transportul auto, 

Industria uşoară, Construcţia maşinilor, Construcţii industriale şi civile, Urbanistică şi arhitectură, 

Calculatoare Informatică şi Microelectronică. 
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I. PREZENTARE GENERALĂ 

FACULTATEA Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM) 

 

CONDUCEREA FACULTĂŢII: 

 

BALMUŞ Ion, conf. univ., dr.  

MELNIC Radu, lect. sup. 

CATRUC Mariana, lect. sup. 

ABABII Victor, conf. univ., dr.  

STADLER Lucia, conf. univ., dr.  

CIORBĂ Dumitru, conf. univ., dr.  

ŞONTEA Victor, prof. univ., dr.  

 

 

SUDACEVSCHI Viorica, conf. univ., dr.  

RUSU Vasile, conf. univ., dr.  

BRAGA Mihail, conf. Univ., dr. 

 

 

Decan 

Prodecan - activitatea studii 

Prodecan - activitatea studii 

Prodecan - activitatea ştiinţifică 

Preşedinte al Comisiei de Management al Calităţii 

Şef Departament  Ingineria Software şi Automatică 

Şef Departament Microelectronică şi Inginerie Biomedicală     

Director al Şcolii doctorale „Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică 

 şi Comunicaţii" 

Şef Departament Informatică şi Ingineria Sistemelor 

Şef Departament Mecanica Teoretică 

Şef Departament Ştiinţe Socio-Umane 

 
Scopul prezentului ghid al studentului este de a-l asigura cu toate informaţiile necesare 

pentru buna desfăşurare a activităţii sale în decursul anilor de studii.  
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SCURT ISTORIC 
 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM) funcţionează în cadrul 
Universităţii Tehnice a Moldovei, fiind cea mai mare unitate de învăţământ care asigură 
pregătirea specialiştilor în domeniile de vârf ale ştiinţei şi tehnicii contemporane – ştiinţa 
sistemelor şi calculatoarelor, electronică şi comunicaţii constituind suportul societăţii 
informaţionale din Republica Moldova. 

Istoria facultăţii CIM începe odată cu fondarea, în a. 1967, a Facultăţii de Electrofizică, care 
în a. 1987 a fost divizată în două facultăţi – de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (CIM) 
şi cea de Radiotelecomunicaţii.  

Activitatea ştiinţifică în domeniu a început odată cu fondarea Institutului Politehnic „S. 
Lazo” din Chişinău (1964), în cadrul Catedrei Automatica şi Telemecanica (ATM) şi Automatică şi 
Tehnică de Calcul (ATC), care aparţineau Facultăţii de Electrotehnică. În cadrul acestor catedre 
activau cercetătorii Iu. Maximov, Vl. Lerner, L. Krasnov, la care pe parcurs s-au alăturat şi 
absolvenţii acestor catedre. Primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău, Sergiu Rădăuţan, a 
depus eforturi mari pentru a deschide în a. 1965 o specialitate nouă – „Dispozitive cu 
Semiconductori” care a stat la baza fondării unei direcţii ştiinţifice noi pentru Republica  Moldova. 

Activitatea ştiinţifică la Facultatea CIM se realizează în cadrul catedrelor, centrelor şi 
laboratoarelor ştiinţifice, specializate pe domenii şi direcţii de cercetare. În anul 2005, în structura 
organizatorică a cercetărilor ştiinţifice la CIM au intervenit unele modificări esenţiale. Prin 
Hotărârea Senatului UTM, cercetările prioritare au fost axate în 6 Centre de cercetare-dezvoltare 
universitare, cu direcţiile ştiinţifice respective. În conformitate cu domeniul de activitate, FCIM 
face parte din cadrul Centrului de cercetare-dezvoltare „Electronică, Informatică şi Comunicaţii”. 
Coordonator al Centrului fiind prof. univ., dr. hab. Valeriu Dorogan, vice coordonator al Centrului a 
fost ales prof. univ. dr. hab. Anatol Casian şi secretar ştiinţific – conf. univ. dr. Victor Ababii. În anul 
2002 în cadrul FCIM a fost creat Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor cu 
subordonare universitară (CNSTM, UTM). În prezent, director al CNSTM este Vicepreşedintele 
AŞM, academician al AŞM, prof. univ., dr. hab. Ion Tighineanu. 

 
Date importante din istoria facultăţii 
1959 – Fondarea specialităţii „Automatica şi Telemecanica” (azi – „Automatica şi 

Informatica”) în cadrul Universităţii de Stat din Moldova 

1964 – Fondarea Institutului Politehnic din Chişinău pe baza facultăţilor tehnice ale 

Universităţii de Stat din Chişinău şi Facultăţii de Electrificare a Institutului Agricol din 

Chişinău 

1965–  Fondarea specialităţii „Dispozitive Semiconductoare” (azi – „Microelectronica”) 

1967 –  Fondarea Facultăţii de Electrofizică pe baza specialităţilor „Automatica şi 

Telemecanica”  şi  „Dispozitive Semiconductoare” 

1968 –  Fondarea specialităţii „Construirea și Producerea Aparatajului Radioelectronic” (azi 

– „Sisteme radio – electronice”) 

1978 – Fondarea specialităţii „Calculatoare” 

1979 – Fondarea specialităţii „Sisteme de prelucrare a informaţiei şi de comandă” (azi – 

„Tehnologii Informaţionale”) 
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1984 – Fondarea specialității „Telecomunicaţii” 

1987 – Divizarea Facultăţii de Electrofizică în Facultatea de Electrofizică şi cea de 

Radioelectronică 

1993 – Institutul Politehnic din Chişinău a fost reorganizat în Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

1994 – Redenumirea Facultăţii de Electrofizică în Facultatea „Calculatoare, Informatică şi 

Microelectronică” 

1995 – Fondarea specialităţii „Informatica şi Limbi Moderne Aplicate” 

 
Facultatea a pregătit peste 10000 de ingineri, care activează în diverse ramuri ale 

economiei naţionale. Actualmente la secţia zi îşi fac studiile circa 2500 de studenţi. 
 

Decanii facultăţii: 

1967 – 1969 conferenţiar universitar, doctor Aurel MARINCIUC 

1969 – 1978 profesor universitar, doctor Ion SAMUSI 

1978 – 1985 conferenţiar universitar, doctor Vitalie TÎRZIU  

1985 – 1987 conferenţiar universitar, doctor Boris CHIRILENCO 

1987 – 2004  profesor  universitar, doctor Victor ŞONTEA 

2004 – prezent  conferenţiar universitar, doctor Ion BALMUŞ 
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ION BALMUŞ 

Decanul facultăţii, 

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice 

DATE DE CONTACT 

Adresa: str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr.3 

Tel: +373 22 50-99-05 

E-mail: ion.balmus@fcim.utm.md,decanat@fcim.utm.md 

Site-ul facultății: www.fcim.utm.md 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+373%2022%2050-99-05
mailto:ion.balmus@fcim.utm.md
mailto:decanat@fcim.utm.md
http://www.fcim.utm.md/
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MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII 
 

Misiunea Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică este de a furniza servicii 

educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniul tehnologiilor informaţionale moderne în scopul 

formării şi dezvoltării aptitudinilor profesionale ale viitorilor specialişti prin programele de licenţă, 

precum şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate prin intermediul programelor de master. 

Contribuţia FCIM la dezvoltarea domeniului tehnologiilor informaţionale se materializează printr-o 

amplă activitate de cercetare ştiinţifică, precum şi o preocupare continuă de implementare a 

rezultatelor cercetării. 

Obiectivele Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică derivă din rolul 

important al specialiştilor în viaţa socială, rol impus de criteriile de eficienţă care stau la baza 

activităţii de producere şi de cercetare şi care se referă la: 

- Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele unei economii de piaţă 

funcţionale în vederea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere; 

- Intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acesteia în 

procesul de învăţământ; 

- Amplificarea relaţiilor cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate în 

vederea creşterii vizibilităţii FCIM atât în plan intern, cât şi internaţional; 

- Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, instituţiile publice; 

- Poziţionarea facultăţii în topul instituţiilor de învăţământ superior din ţară şi recunoaşterea 

acesteia în plan internaţional. 
 

STRUCTURA FACULTĂȚII 
 
Activitatea desfăşurată în cadrul facultăţii este condusă de Consiliul Facultăţii, în 

componenţă de 31 membri, inclusiv 6 studenţi. 
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Conducerea operativă a activităţilor este asigurată de Consiliul de Administrare a Facultăţii 
format din decan, prodecani, secretarul ştiinţific şi şefii departamentelor facultăţii. Organele de 
conducere la toate nivelele sunt alese prin vot liber, pentru un mandat de 5 ani. 

 
Facultatea include 5 Departamente: 
 Departamentul Ingineria Software şi Automatică 
 Departamentul Microelectronică şi Ingineria Biomedicală 
 Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor 
 Departamentul Mecanica Teoretică 
 Departamentul Ştiinţe Socio-Umane 
 

DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE ŞI AUTOMATICĂ 
 

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 3 
              Tel: +373 22 509-908 
Şef de departament: conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ 

 
Scurtă prezentare: 

 

Departamentul Ingineria Software şi Automatică a fost constituit în baza Catedrei 
Automatică şi Tehnologii Informaţionale în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 din 29 
noiembrie 2016, confirmată prin ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca urmare a 
modificării structurii organizatorice a Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.  

Departamentul Ingineria Software şi Automatică realizează activitatea didactică la 

pregătirea specialiştilor la specialităţile 526.2 Tehnologii Informaţionale (cu 3 specializări: 

Programare de Sistem şi Aplicaţii (PSA), Tehnologii Informaţionale în Sistemele Economico-

financiare (TISEF), Tehnologii Informaţionale în Administrarea Publică (TIAP)) şi 526.3 Automatică şi 

Informatică 

Laboratoare: Sisteme de Operare; Sisteme de Modelare; Sisteme Multimedia; Unităţi centrale şi 

echipamente periferice; Circuite integrale analogice şi digitale; Teoria sistemelor automate; 

Prelucrarea semnalelor; Transmisiuni de date; Arhitectura calculatoarelor; Elemente şi 

echipamente în automatică; Microprocesoare. 

Tematica de cercetare: Metode şi tehnologii pentru specificarea şi verificarea arhitecturilor concurente.  

Algoritmi de control al puterii în sisteme CDMA. Tehnologii orientate pe obiecte în optimizarea 
condiţionată şi metode de rezolvare a problemelor de programare semidefinită cu aplicaţii în 
optimizarea combinatorială. Modele şi algoritmi de configurare a reţelelor private virtuale. 

 
DEPARTAMENTUL MICROELECTRONICĂ ŞI INGINERIE BIOMEDICALĂ 
 

Secretariat: sala 3-419, telefon 509-914 
          bir. 3-423,  telefon 509-910 
Şef de departament: Prof. univ., Dr. Victor ŞONTEA 

 
 

http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-calculatoare-informatica-si-microelectronica/catedra-automatica-si-tehnologii-informationale/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-calculatoare-informatica-si-microelectronica/catedra-microelectronica-si-ingineria-biomedicala/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-calculatoare-informatica-si-microelectronica/catedra-calculatoare/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-calculatoare-informatica-si-microelectronica/catedra-mecanica-teoretica/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-calculatoare-informatica-si-microelectronica/catedra-stiinte-socio-umane/
tel:+373%2022%2050-99-08
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-calculatoare-informatica-si-microelectronica/catedra-microelectronica-si-ingineria-biomedicala/
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Scurtă prezentare: 
 

Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală a fost constituit în baza Catedrei 

Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 

din 29 noiembrie 2016, confirmată prin ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca 

urmare a modificării structurii organizatorice a Facultăţii Calculatoare, Informatică şi 

Microelectronică. Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală realizează activitatea 

didactică la pregătirea specialiştilor la specialitatea „Electronica” (Microelectronica şi 

Nanotehnologii) şi specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”, precum şi la disciplina 

„Electronica” la toate specialităţile inginereşti ale Facultăţii Calculatoare Informatică şi 

Microelectronică. Departamentul coordonează activitatea didactică cu alte departamente în 

realizarea predării disciplinelor fundamentale, de cultură generală, social umanistică, disciplinelor 

de specializare obligatorii şi opţionale. 

Laboratoare: Electronica, Optoelectronica, Fizica Corpului Solid, Măsurări Electronice, Materiale şi 

Componente Electronice, Tehnologii Microelectronice, Laborator de cercetări, Proiectarea 

Sistemelor Microelectronice, Dispozitive Biomedicale, Circuite Integrate Digitale, Circuite Integrate 

Analogice, Dispozitive Micronanoelectronice, Traductoare şi Sensori. 

Tematica de cercetare: Fizica şi tehnica materialelor semiconductoare şi dispozitivelor în baza lor; 

Nanotehnologii şi materiale noi multifuncţionale; Tehnologii cu tratament fotonic rapid pentru 

dispozitive microelectronice şi senzori (Si, GaAs, InP, oxizi); Elaborarea, confecţionarea şi 

cercetarea bateriilor solare; Proiectarea, modelarea şi simularea sistemelor electronice 

programabile şi circuitelor integrate; Tehnici informatice pentru învăţământul la distanţă. 

 

DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ ŞI INGINERIA SISTEMELOR 
 

Secretariat: biroul 3-218, telefon  509-915 
          biroul 3-610, telefon 509-901 

Şef de departament: conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI 
 
Scurtă prezentare: 

 

Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor a fost constituit în urma comasării 
catedrelor „Calculatoare” şi „Informatică Aplicată”  în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 
din 29 noiembrie 2016, confirmată prin ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca 
urmare a modificării structurii organizatorice a Facultăţii Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică.  

Catedra „Calculatoare” (iniţial cu denumirea „Tehnica de Calcul”) a fost înfiinţată în 

toamna anului 1974 în urma divizării catedrei de “Automatică şi Tehnică de Calcul” în catedrele 

„Automatica” şi „Tehnica de Calcul”. Ulterior, în anul 1990 are loc o nouă divizare a catedrei în una 

de profil „Tehnica de Calcul” şi una generală „Matematica de Calcul şi Programarea”. În anul 2005 

catedra „Tehnica de Calcul” este restructurată cu denumirea de catedra „Calculatoare”. Activitatea 

didactico-ştiinţifică a catedrei „Calculatoare” a fost ghidată de specialişti cunoscuţi în domeniul 
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ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor, cum ar fi fondatorul şi primul şef al catedrei prof. univ. dr. 

Severin Rotari (1974-1986, 1994-1995)  şi urmaşii  acestuia: conf. univ. dr. Ion Bîtcă (1986-1992), 

conf. univ. dr. Vasile Gîscă (1995-2005),  prof. univ. dr. hab. Emilian Guţuleac (2005-2015). Din anul 

2015  catedra a fost condusă de conf. univ., dr. Viorica Sudacevschi. 

Catedra “Informatică Aplicată” a luat fiinţă în anul 1989 ca o componentă didactică şi 

ştiinţifică a Facultăţii „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”, având atunci denumirea 

„Matematică de Calcul şi Programare”. Datorită eforturilor depuse de fondatorul şi şeful catedrei 

de atunci, profesorul universitar Anatol Popescu, în anul 1995 a fost iniţiată pentru prima dată în 

Republica Moldova instruirea la specialitatea 1851.01 „Informatica şi Limbi Moderne Aplicate”. În 

aceşti ani au făcut studii şi au absolvit circa 900 de studenţi şi masteranzi care au obţinut 

calificarea de licenţiat şi magistru în Informatică şi care activează în diferite domenii ale economiei 

naţionale. Între anii 2000 – 2007 catedra a purtat denumirea “Informatica şi Limbi Moderne 

Aplicate”, şef de catedră conferenţiarul universitar Liviu Carcea. Între anii 2007-2017 catedra a 

purtat denumirea „Informatica Aplicată şi a fost condusă de către conf. univ. dr. Vasile Moraru. 
Laboratoare: 

În gestiunea Departamentului IIS se află patru laboratoare specializate de cercetare: 
 Laboratorul Ştiinţifico-didactic „Severin Rotaru”, fondat în anul 1996; 
 Laboratorul de cercetare-dezvoltare în Ingineria Calculatoarelor, fondat în anul 2007; 
 Laboratorul de Securitate Cibernetică, fondat în anul 2016; 
 Laboratorul de Inginerie a Limbajului Uman. 
Sălile de laborator sunt dotate cu echipamentul necesar pentru organizarea procesului de 

studiu. În procesul de instruire la dispoziția studenților sunt puse dispozitive specializate: Kit-uri 
DE0 Board, placi de dezvoltare Arduino, plăci de dezvoltare ESP8266, plăci de dezvoltare X-Bee 
Pro, platforme mobile, imprimantă 3D etc. 
La momentul actual Departamentul dispune şi de 3 laboratoare didactice dotate cu calculatoare 
performante conectate la reţeaua INTERNET care sunt puse la dispoziţia studenţilor pe parcursul 
lucrărilor de laborator şi orelor individuale de lucru.  
Tematica de cercetare: 

Procesarea bazată pe text (traducerea automată şi asistată de calculator, clasificarea 
documentelor, regăsirea şi extragerea informaţiei) şi procesarea bazată pe dialog (comunicarea 
dintre om şi maşină, sisteme de învăţare, procesarea vorbirii). 

Domeniile principale de cercetare la catedră sunt: 
 Procesarea informaţiei nestructurate: inteligenţa artificială, traducerea automată a 

textelor, maşini de căutare a informaţiei, lingvistica computaţională. 
 Modelare matematică, metode matematice, produse program. Cercetarea modelelor 

matematice şi elaborarea metodelor efective pentru problemele de decizie, ce apar în mod 
concret în diferite ramuri ale ştiinţelor, şi care conduc la rezolvarea problemelor de optimizare. 

 Verificarea, securizarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul şi reţelelor de 
calculatoare. 

 Achiziţii de date şi instrumentaţie virtuală. 
 Proiectarea, testarea şi validarea sistemelor de calcul cu arhitecturi reconfigurabile. 
 Sisteme de calcul inteligente. 
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 Sisteme de calcul cu procesare concurentă a datelor. 
În prezent, la Departamentul IIS activează 1 doctor habilitat în tehnică, 20 doctori în 

tehnică, informatică, ştiinţe fizico-matematice, 9 dintre care deţin şi abilitatea de conducător de 
doctorat (a se vedea http://www.cnaa.md/scientific-advisers/ ). În cadrul direcţiilor ştiinţifice în 
ultimii 5 au fost susţinute patru teze de doctorat. 

În cadrul programului Informatică Aplicată există o echipă de cercetare şi se urmăreşte 
recunoaşterea ei pe plan naţional şi internaţional (a se vedea http://lilu.fcim.utm.md/). 
Specializarea „Procesarea Limbajului Natural”, ramură relativ nouă în ştiinţă, impune o colaborare 
cât mai strânsă între cercetători. Astfel, unul dintre scopurile majore a fost de a institui o reţea de 
colaborări cu diferite instituţii interesate de acest domeniu. 
 
DEPARTAMENTUL  MECANICA TEORETICĂ 
 

Secretariat: biroul 3-603, telefon 509-912, intern 39-12 
Şef departament: conf. univ., dr. Vasile RUSU 
mail: vasile.rusu@mt.utm.md 

 
Scurtă prezentare: 
 

Catedra „Mecanica Teoretică” a fost întemeiată la 15 august 1964. Până în anul 1967 s-a 

aflat în componenţa Facultății de Mecanică, apoi a fost transferată la Facultatea de Electrofizică 

(actualmente FCIM). 

Primul şef de catedră a fost dr. în științe fizico-matematice Aurel MARINCIUC, care a depus 

un efort important la formarea colectivului catedrei. 

În anul 1969, în postul de şef al catedrei a venit doctor în ştiinţe fizico-matematice Anatolie 

CASIAN, care a ocupat acest post până în 1976, apoi şi în perioada 1982 – 1 septembrie 2016. În 

1988, a susținut teza de doctor habilitat. Este profesor universitar, academician al Academiei 

Internaţionale de Termoelectricitate, membru-corespondent al Academiei Americano-Române de 

Arte şi Ştiinţe. Conduce mai multe teme ştiinţifice, inclusiv 6 proiecte internaţionale. Sub 

conducerea sa au fost susţinute 6 teze de doctor în științe la UTM, 2 teze în Algeria, iar alte două 

teze sunt în stadiu de pregătire. Activitatea ştiinţifică a dlui A. Casian se bazează pe cercetări 

fundamentale în domeniul fizicii teoretice, mecanicii reţelei cristaline, teoriei semiconductorilor, 

proprietăţilor termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale. În 2004 devine Laureat 

al Premiului Naţional în domeniul știinţei şi tehnicii. În 1976-1982, în funcţia de şef catedră a 

activat conf., dr. V. Caraganciu. A susţinut teza de doctor la Institutul de Astronomie, MGU, sub 

conducerea prof. univ., dr. hab. E.  Grebenicov.  

Departamentul Mecanica Teoretică a fost constituit în baza Catedrei „Mecanica 

Teoretică”  în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 din 29 noiembrie 2016, confirmată prin 

ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca urmare a modificării structurii organizatorice a 

Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. 

Şef al Departamentului este conf. univ., dr. Vasile Rusu. Dumnealui a susținut teza de 

doctor „Sinteza mecanismelor de derulare cu parametri concentrați şi distribuiți după spectrul de 

frecvență” la Institutul Politehnic din Kaunas, Lituania, în 1986, sub conducerea prof. univ., dr. în 

http://www.cnaa.md/scientific-advisers/
http://lilu.fcim.utm.md/
mailto:vasile.rusu@mt.utm.md
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științe tehnice C. M. Ragulschis. În cadrul departamentului activează cadre didactice cu o înaltă 

calificare şi o vastă experiență pedagogică. M. Colpajiu, conf. univ., dr., are în palmares peste 150 

de publicaţii ştiinţifice şi metodice, inclusiv 26 manuale şi îndrumare. V. Caraganciu, M. Colpajiu şi 

M. Ţopa au editat manualul „Mecanica teoretică” cu un volum de 41,3 coli de tipar. Conf. M. Ţopa 

este Laureat al Premiului Naţional în domeniul științei şi tehnicii. 

Laboratoare: Departamentul dispune de câteva calculatoare procurate în baza temelor ştiinţifice; 
are acces la INTERNET. 
Tematica de cercetare: Departamentul Mecanica Teoretică participă la realizarea mai multor teme 
ştiinţifice, contracte economice şi a șase proiecte ştiinţifice internaţionale, ultimele fiind câștigate 
prin concurs, inclusiv proiectul instituțional 14.02.116F. În cadrul Departamentului  activează un 
seminar ştiinţific (cond.: prof. A. Casian) şi un seminar metodico-ştiinţific (cond.: conf. V. Rusu). 
Sub conducerea prof. A. Casian are loc pregătirea cadrelor didactice prin doctorantură. 
 
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 
 

Secretariat: biroul 3-318, telefon 509-902 
Şef departament: conf. univ., dr. Mihail Braga 

 
Scurtă prezentare: 

 

Catedra „Ştiinţe Socio-umane” a fost constituită în anul 1994 prin comasarea a trei 

catedre: catedra „Istorie”, catedra „Filosofie”, catedra „Politologie”. Primul şef al catedrei a fost 

doctorul habilitat, profesorul Tudor Vîrţanu (1994-1999), următorul şef de catedră a fost doctorul 

conferenţiar Vangheli Ion (1996-1999), din 1999 până în prezent şef al catedrei a fost doctorul 

conferenţiar Braga Mihai. 

Departamentul Ştiinţe Socio-umane a fost constituit în baza Catedrei „Ştiinţe Socio-

umane” în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 din 29 noiembrie 2016, confirmată prin 

ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca urmare a modificării structurii organizatorice a 

Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Şef al Departamentului este conf., dr. 

Mihail Braga. Departamentul iniţiază studenţii UTM în domeniul socio-uman, predând un şir de 

discipline, precum Filosofie, Politologie, Culturologie, Drept, Etică, Teoria Integrării Europene şi 

altele.  

Tematica de cercetare: Filosofia şi Istoria filosofiei, Teoria Integrării Europene, Probleme politice 
ale societăţii, Metodologia ştiinţei. Discipline care se predau: Filosofia, anul I, semestrul I, 30 ore 
prelegeri, 30 ore seminare. Etica, Comunicare şi Drept: anul I, semestrul I, 45 ore prelegeri, 30 ore 
seminare 
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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-ţi face griji, vei avea toată susţinerea noastră. Păstrează acest ghid pe tot 

parcursul anilor de studii şi răsfoieşte-l ori de câte ori vei avea nevoie de informaţii utile despre 

viaţa de student. Curiozitatea ta va fi răsplătită cu răspunsuri şi noi cunoştinţe. Aşadar, la început 

de drum, află prin ce se deosebesc studiile universitare. 

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

• Dacă până acum ai avut doar un singur profesor la o disciplină, la noi cursul, seminarul şi 

laboratorul aferente aceleiaşi discipline pot fi predate de cadre didactice diferite; 

• Orele de curs universitare cer mai multă atenţie. Vei responsabil pentru achiziţionarea 

cărţilor, căutarea informaţiilor şi altor materiale de curs necesare pentru studii. 

• Eşti pasionat să faci voluntariat? Vestea bună este că acum poţi activa într-o organizaţie 

studenţească; 

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

sesiunea de vară) 

Vei avea mai multă libertate, dar şi mai multe responsabilităţi! Ai mare grijă cum îţi 

gestionezi timpul, pentru că nici aici nu ai scăpat de teme sau de proiecte. Termenele limită vin 

când ţi-e lumea mai dragă, iar sesiunea nu iartă pe nimeni. Acestea sunt „motivele” pentru care va 

trebui să înveţi perseverent. 
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BINE DE ŞTIUT! 

Contractul de studii 

Este contractul pe care îl semnezi cu Universitatea şi în care sunt stipulate drepturile şi 

obligaţiile ambelor părţi pentru toţi anii de studiu. O persoană poate fi admisă şi înmatriculată 

concomitent ca student la cel mult două programe de studii, dintre care doar una finanţată din 

bugetul de stat. 

Carnetul de student 

Îl primeşti la începutul anului universitar şi este documentul cu care demonstrezi 

identitatea de student al UTM. Pentru a fi valabil, este necesar să fie vizat la secretariatul facultăţii 

tale la începutul fiecărui an universitar. 

Fişa disciplinei 

Este un document care conţine lista obiectelor din cadrul unei discipline. Tot aici, sunt 

incluse informaţii despre repartizarea tematicilor, orele alocate, metodele şi mijloacele de predare, 

sistemul de evaluare. 

Creditele ECTS 

Pentru fiecare curs sunt alocate un număr anumit de credite, de obicei între 3 şi 7. Un 

credit se acordă pentru 30 de ore de activitate (15 ore în sala de curs sau laborator şi 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-ţi 

susţinere şi sfaturi practice. Numele şi adresa lui de email îţi vor fi comunicate la începutul anului 

universitar. 

Monitorul grupei 

Este studentul pe care îl alegeţi să vă reprezinte şi să vorbească în numele grupei cu 

profesorii şi cu secretariatul facultăţii. Tot el va fi responsabil de transmiterea anunţurilor şi 

informaţiilor despre cursuri, examene dar şi oportunităţile existente. 

Şef de promoţie 

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

reuşitei academice obţinută pe tot parcursul anilor de studii de Licenţă. Candidatura se prezintă de 

către decanul facultăţii în baza reuşitei academice (calculate prin sistemul informaţional 

„Decanat”). 
Orar 

Un semestru durează 15 săptămâni, iar anumite activităţi didactice se pot desfăşura 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 săptămâna pară. Prima săptămână din semestru este impară, a doua este pară. 
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Cunoaşte 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 deosebire 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 şi vei lucra în echipă cu alţi colegi. 
Cursuri 

Cursurile pot fi obligatorii sau opţionale. Acest lucru este specificat în Planul de 

învăţământ. Astfel, dacă în planul de învăţământ vei găsi două discipline despărţite prin bară - 

acestea reprezintă opţiunile tale de studiu. 

Cursuri obligatorii - sunt cursuri pe care trebuie să le frecventezi şi sunt esenţiale pentru 

pregătirea ta academică, impuse prin planul de învăţământ; 

Curs opţional - este un curs pe care îl poţi alege din alte câteva cursuri opţionale cu scopul 

de a-ţi completa pregătirea în domeniu şi de a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele. 

Educaţie fizică - este o disciplină obligatorie pe care o vei face în anul 1. 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 din semestrul 2 sau 4 (depinde de 

facultate), sub îndrumarea unui tutore şi 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 poţi obţine o notă de la 1 la 10, dar pentru a promova cursul trebuie să 

obţii minimum 5. Pe tot parcursul semestrului vei avea seminarii şi laboratoare unde vei fi apreciat. 

Vei primi teme, vei lucra la proiecte (singur sau în echipă) şi vei susţine lucrări scrise pentru a 

demonstra cât de bine ai reţinut informaţiile de la curs. 

• Examenul - modalitatea de evaluare cel mai frecvent utilizată, care poate fi scrisă sau 

orală. 

• Restanţe - dacă nu ai luat notă de trecere (mai mare sau egală cu 5), poţi susţine repetat 

examenul în cele 2 sesiuni de restanţe. Ele sunt organizate conform unui orar special la 

începutul semestrului şi mai aproape de sfârşitul acestuia. Nu uita să îţi treci nota 

disciplinei restante în carnetul de note. 

Reclasificări buget/taxă - la sfârşitul fiecărui an universitar, conform reuşitei academice, se face o 

reclasificare a locurilor bugetare şi cu taxă pentru fiecare specialitate. Dacă în anul anterior ai 

achitat taxa de studii, poţi avea şansa să obţii un loc bugetar şi invers. Clasamentul se face prin 

ordonarea descrescătoare a mediilor. 
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II. STUDII CICLUL I - LICENŢĂ 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE LA SPECIALITĂŢILE: 

 Calculatoare și Rețele 

 Microelectronică și Nanotehnologii 

 Robotică și Mecatronică 

 Tehnologia Informației 

 Tehnologia Informației (Filiera Francofonă) 

 Ingineria Software (Filiera Anglofonă) 

 Automatica și Informatica 

 Ingineria  Biomedicală 

 Informatica Aplicată 

 Managementul Informațional 

 Securitate Informațională 

La facultate studiile se efectuează în limbile română, franceză, engleză şi rusă. 

Durata studiilor la secţia învăţământ cu frecvenţă: 

 4 ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii colegiilor 

Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă termenul de studii se majorează cu un an. 

Planurile de învăţământ la programele de studii se găsesc afişate pe site-ul Universităţii 

www.utm.md,la secţiunea Procesul de studii, Studii ciclul I, Licenţă. 

Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ au fişe ale disciplinelor ce conţin 

obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs şi lucrări 

practice/de laborator, sistemul de evaluare a studenţilor şi bibliografia necesară. Fişele 

disciplinelor de asemenea se găsesc pe site-ul Universităţii http://utm.md/subdiviziuni-

universitare/facultati/facultatea - calculatoare-informatica-si-microelectronica/ 

 
 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea%20-%20calculatoare-informatica-si-microelectronica/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea%20-%20calculatoare-informatica-si-microelectronica/
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PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Programul de studii Calculatoare şi Reţele 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 

4 

3 

6 

5 

4 

2 

2 

Matematica superioară 1 
Mecanica 
Grafica inginerească 
Programarea calculatoarelor 
Etică, comunicare şi drept 
Filosofia/Filosofia culturii tehnice 
Limba străină 1** 
Limba română (alolingvi) 1* 
Educaţia fizică 

5 
6 
6 
5 
6 
 
 

2 
2 

Matematica superioară 2 
Fizica  
Matematici speciale  
Structuri de date şi algoritmi 
Fundamente economice ale ramurii 
/Teoria economică şi integrarea 
economică europeană 
Limba străină 2  
Limba română (alolingvi) 2*  
Educaţie fizică 2* 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
5 
6 
5 
 

4 
4 

 

Circuite şi dispozitive electronice 
Programarea orientată pe obiecte 
Metode și modele de calcul  
Analiza şi sinteza dispozitivelor 
numerice 1  
Baze de date  
Bazele transmiterii de date 
 

6 
 

3 
4 
 

4 
5 
 

4 
4 

Arhitectura calculatoarelor/                         
Arhitectura sistemelor de calcul               
Grafica pe calculator  
Analiza şi sinteza dispozitivelor   
numerice 2                                                   
Circuite integrate digitale                                       
Tehnici avansate de programare/                            
Programare JAVA  
Evaluarea performanțelor 
Practica în producţie 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
 

3 
4 
 
 

8 
 

5 
4 

Management şi Marketing/                          
Antreprenoriat  
Securitatea activităţii vitale  
Circuite analogice şi de conversie/                    
Structuri electronice de conversie de 
date           
Testarea sistemelor/Fiabilitate și 
diagnoză      
Rețele de calculatoare   
Programare concurentă și distribuită                                                                                                                     

4 
6 
 

3 
 
 

4 
 

4 
 

5 

Tehnologii WEB    
Proiectarea sistemelor cu 
microprocesoare    
Proiectarea asistată de calculator/                                             
Simularea asistată de calculator a 
circuitelor electronice    
Proiectarea cu dispozitive 
programabile  
Programarea de sistem și de rețea/                               
Tehnologii de reţea 
Arhitectura sistemelor de operare                 
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4 Practica tehnologică 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

5 
 
 

5 
5 
 

5 
5 
5 

Administrarea si securitatea 
reţelelor/ Teoria şi proiectarea 
reţelelor de calculatoare  
Proiectarea sistemelor încorporate 
Ingineria programării / Programarea 
aplicațiilor mobile 
Arhitecturi avansate     
Inteligenţa artificială  
Sisteme de achiziție și procesare a 
datelor 

25 
4 
 
 

1 

Practica și proiectarea de licenţă 
Proba teoretică de sinteză: 
Proiectarea sistemelor de calcul și 
rețelelor de calculatoare  
Susţinerea proiectului de licenţă 
 

 

Programul de studii Robotică şi Mecatronică 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
3 
6 
5 
4 
2 
2 

Matematica superioară 1 
Mecanica 
Grafica inginerească 
Programarea calculatoarelor 
Etică, comunicare şi drept 
Filosofia/Filosofia culturii tehnice 
Limba străină 1 
Limba română (alolingvi) 1 
Educaţia fizică 

5 
6 
6 
5 
6 
 
 

2 
2 

Matematica superioară 2 
Fizica  
Matematici speciale  
Structuri de date şi algoritmi 
Fundamente economice ale ramurii 
/Teoria economică şi integrarea 
economică europeană 
Limba străină 2  
Limba română (alolingvi) 2*  
Educaţie fizică 2* 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 

5 

6 

5 

 

4 

4 

Circuite şi dispozitive electronice 
Programarea orientată pe obiecte 
Bazele roboticii si mecatronicii 
Analiza şi sinteza dispozitivelor 
numerice 1 
Baze de date 
Mecanica fină 
 

6 
 

3 
4 
 

4 
5 
 

4 
4 

Arhitectura calculatoarelor/ 
Arhitectura sistemelor de calcul       
Grafica pe calculator 
Analiza şi sinteza dispozitivelor   
numerice 2       
Circuite integrate digitale     
Tehnici avansate de 
programare/Programare JAVA 
Sisteme de acţionare în robotică 1 
Practica în producţie 

Anul III 
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Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
 

3 
4 
 

5 
 
 

8 
4 

Management şi Marketing/                          
Antreprenoriat 
Securitatea activităţii vitale 
Testarea sistemelor / Fiabilitate și 
diagnoză    
Sisteme de acționare în robotică  2 /          
Mecanisme și microsisteme de 
acționare 
Interfețe și rețele industriale     
Programare concurentă și distribuită                                  
 

4 
5 
 
 

3 
4 
 

5 
 
 

5 
4 

Tehnologii WEB  
Aplicații ale sistemelor robotice    /                   
Sisteme și procese tehnologice 
robotizate  
Proiectarea și modelarea 3D      
Proiectarea cu dispozitive 
programabile  
Proiectarea sistemelor cu 
microprocesoare/ Arhitectura și 
programarea microprocesoarelor 
Arhitectura sistemelor de operare                                                                                                                                                                    
Practica tehnologică 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
5 
 

6 
 

4 
 
 

5 
4 

Automate programabile 
 Ingineria roboticii/Medii de 
dezvoltare a aplicațiilor robotice 
Instrumentații virtuale pentru 
sisteme robotice  
Senzori și rețele de senzori în 
robotică / Sisteme de achiziție și 
procesare a datelor în robotică   
Inteligenţa artificială   
Roboți mobili și microroboți 

25 
4 
 
 

1 

Practica și proiectarea de licenţă 
Proba teoretică de sinteză: 
Proiectarea sistemelor robotice și 
mecatronice 
Susţinerea proiectului de licenţă 
 

 

Programul de studii Informatică Aplicată 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
6 
3 
4 
 
 

2 
4 
5 
2 

Matematici speciale I 
Programarea calculatoarelor 
Tehnologia Limbajului Natural 
Ingineria calculatoarelor şi Produse 
program 
Educaţie fizică I* 
Limba străină I** 
Filosofie/Filosofia culturii tehnice 
Etică, comunicare şi drept 
Limba română (alolingvi) I* 

6 
6 
5 
6 
5 
2 
 

2 

Matematica computaţională 
Structuri de Date şi Algoritmi 
Lingvistica computaţională 
Matematici speciale II 
Programare procedurală 
Limba străină  II 
Educaţie fizică II* 
Limba română (alolingvi) II** 
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Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

3 
5 
4 
5 
7 
4 
2 

Programare interactivă 
Baze de date 
Ingineria Limbajului 
Programarea orientată pe obiecte 
Metode şi modele de calcul 
Tehnologii Web 
Limba străină III** 

6 
 
 

5 
3 
4 
4 
 
 

4 

Fundamente economice ale ramurii/ 
Teoria economică şi integrarea 
economică europeană 
Tehnici avansate de programare 
Grafica pe calculator 
Reţele de calculatoare 
Securitatea informaţională/ 
Verificarea şi validarea sistemelor soft 
Analiza statistică a datelor/ 
Inginerie software 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

5 
 

5 
 

4 
6 
5 
 

5 

Management şi Marketing/                
Antreprenoriat 
Analiza şi proiectarea sistemelor 
informaţionale 
Sisteme de inteligenţă artificială 
Sisteme bazate pe cunoştinţe 
Data mining/Managementul 
proiectului 
Dezvoltarea aplicaţiilor WEB/ 
Tehnologii multimedia 

2 
3 
2 
3 
 

4 
 

13 
 

4 
 

1 

Programarea în Windows 
Interacţiune om-calculator 
Procesarea imaginilor 
Programarea aplicaţiilor mobile/   
Programare distribuită 
Sisteme expert / Programare 
concurentă 
Practica de documentare la PL 
Elaborarea proiectului de licenţă 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă  
Susţinerea tezei de licenţă 

 

Programul de studii Management informaţional 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 

6 

3 

4 

 

 

2 

4 

5 

Matematici speciale I 

Programarea calculatoarelor 

Grafica inginerească 

Ingineria calculatoarelor şi Produse 

program 

Educaţie fizică I* 

Limba străină I** 

Filosofie/ Filosofia culturii tehnice 

Etică, comunicare şi drept 

6 

6 

5 

6 

5 

2 

 

2 

Matematica computaţională 

Structuri de Date şi Algoritmi 

Limbaje formale şi compilatoare 

Matematici speciale II 

Programare procedurală 

Limba străină  II 

Educaţie fizică II* 

Limba română (alolingvi) II** 
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2 Limba română (alolingvi) I* 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

4 

5 

3 

5 

7 

4 

2 

Programare interactivă 

Baze de date 

Procesarea informaţiei 

Programarea orientată pe obiecte 

Metode şi modele de calcul 

Tehnologii Web 

Limba străină III** 

6 

 

 

5 

3 

4 

4 

 

 

4 

Fundamente economice ale ramurii/ 

Teoria economică şi integrarea 

economică europeană 

Tehnici avansate de programare 

Grafica pe calculator 

Reţele de calculatoare 

Managementul bazelor de date/ 

Managementul şi asigurarea calităţii 

software 

Teoria sistemelor/ 

Securitate informaţională 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

5 
 

5 
 

4 
6 
5 
 
 

5 

Management şi Marketing/                
Antreprenoriat 
Analiza şi proiectarea sistemelor 
informaţionale 
Sisteme de inteligenţă artificială 
Analiza datelor 
Managementul 
proiectului/Managementul 
sistemelor informaţionale 
Prognoză şi clasificare/ Aplicaţii WEB 

3 
3 
 

3 
 

3 
 

13 
 

4 
 

1 

Managementul informaţional 
Sisteme informatice pentru asistarea 
deciziei 
Comunicare corporativă/Negociere şi 
managementul conflictelor    
Sisteme expert de gestiune/ 
Informatică de gestiune 
Practica de documentare la PL 
Elaborarea proiectului de licenţă 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă  
Susţinerea tezei de licenţă 

 

Programul de studiu  Ingineria Sistemelor Biomedicale 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
3 
6 
5 
4 

Matematica superioară 1 
Mecanica 
Grafica inginerească 
Programarea calculatoarelor 
Etică, comunicare şi drept 
Filosofie / Filosofia culturii tehnice 

6 
6 
5 
5 
6 
 

Matematica superioară 2 
Fizica  
Biologie și biochimie 
Structuri de date şi algoritmi 
Fundamente economice ale ramurii/ 
Teoria economică și integrarea 
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2 
2 

Limba străină 1** 
Limba română (alolingvi) 1* 
Educaţie fizică 1* 

 
2 
2 

economică 
Limba străină 2 
Limba română (alolingvi) 2* 
Educaţie fizică 2* 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
5 
7 
4 
 
 

4 
4 

Circuite şi dispozitive electronice 
Programarea orientată pe obiecte 
Anatomia și fiziologia umană 1 
Proiectarea asistată în biomedicină/ 
Simularea asistată de calculator a 
circuitelor electronice 
Măsurări electronice 
Biomateriale 

6 
 
 

5 
6 
5 
4 
4 

Arhitectura calculatoarelor și rețele/ 
Arhitectura sistemelor de calcul și 
rețele                
Anatomia și fiziologia umană 2 
Circuite integrate digitale 
Dispozitive micro-optoelectronice 
Biofizica 
Practica în producţie 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
 

3 
6 
 
 

5 
 

4 
 
 

6 

Management şi Marketing / 
Antreprenoriat 
Securitatea activităţii vitale 
Circuite analogice şi de conversie/                    
Structuri electronice de conversie de 
date           
Microprocesoare/Microprocesoare 
și interfețe   
Modelarea sistemelor biomedicale/ 
Analiza și modelarea sistemelor 
fiziologice 
Elemente de medicină internă și 
chirurgie 

6 
5 
 
 
 

5 
 

5 
5 

Electronica medicală 
Prelucrarea semnalelor și imaginilor 
medicale/Tehnici avansate de 
prelucrare digitală a semnalelor 
biomedicale                                   
Sisteme electronice 
încorporate/Sisteme embedded 
Traductoare și biosenzori 
Dispozitive medicale pentru 
diagnostic și terapie 1/Dispozitive în 
medicina internă și gastrologie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

4 
 

6 
 

4 
 

5 
 

6 

Ingineria clinică și managementul 
tehnologiei medicale/ 
Managementul dispozitivelor 
medicale 
Dispozitive medicale pentru 
diagnostic și terapie 2 
Dispozitive medicale pentru 
cardiologie și oncologie 
Tehnici și sisteme de imagistică 

25 
4 
 
 

1 

Practica şi proiectarea de licenţă 
Examen de Licenţă (Proba teoretică 
de sinteză: Electronica medicală și 
dispozitive biomedicale) 
Susţinerea proiectului de licenţă 
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5 

medicală / Sisteme imagistice 
medicale 
Dispozitive medicale pentru terapia 
intensivă și investigații de laborator 
Informatica medicală / Sisteme 
computerizate în medicină 

 

Programul de studii  Ingineria Microelectronică şi nanotehnologii 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
3 
6 
5 
4 
2 
2 

Matematica superioară 1 
Mecanica 
Grafica inginerească 
Programarea calculatoarelor 
Etică, comunicare şi drept 
Filosofie / Filosofia culturii tehnice 
Limba străină 1** 
Limba română (alolingvi) 1* 
Educaţie fizică 1* 

5 
6 
6 
5 
6 
 
 

2 
2 

Matematica superioară 2 
Fizica  
Matematici speciale 
Structuri de date şi algoritmi 
Fundamente economice ale ramurii/ 
Teoria economică şi integrarea 
economică  
Limba străină 2 
Limba română (alolingvi) 2* 
Educaţie fizică 2* 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
 

7 
5 
4 
4 

Fizica corpului solid  
Materiale și componente în 
electronică 
Circuite și dispozitive electronice 
Programarea orientată pe obiecte 
Măsurări electronice 
Proiectarea asistată în electronică/ 
Simularea asistată a circuitelor 
electronice 

6 
6 
 
 

6 
4 
4 
4 

Dispozitive micronanoelectronice             
Arhitectura calculatoarelor și rețele/ 
Arhitectura sistemelor de calcul și 
rețele  
Circuite integrate digitale                                                     
Bazele transmiterii de date                                 
Programarea în electronică 
Practica în producţie 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
 

3 
6 
 
 

5 

Management şi Marketing/ 
Antreprenoriat 
Securitatea activităţii vitale 
Circuite analogice şi de conversie/ 
Structuri electronice de conversie și 
date 
Microprocesoare şi interfeţe/ 

5 
 

4 
4 
 

4 
 

Sisteme electronice incorporate/ 
Sisteme embedded                                           
Traductoare şi senzori                                   
Televiziune / Electronica pentru 
automobile    
Programare avansată/Programare 
JAVA  
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4 
6 
 

Sisteme cu microprocesoare 
Limbaje de descriere hardware                                                                    
Prelucrarea semnalelor şi imaginilor/ 
Tehnici avansate de prelucrare 
digitală a semnalelor                

4 
 

5 
 

4 

Sisteme digitale/Sisteme electronice 
programabile 
Bazele tehnologiei 
microelectronice/Nanotehnologii               
Practica tehnologică 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 
 

6 

Dispozitive semiconductoare de 
putere 
Sisteme optoelectronice/ 
Mijloace multimedia 
Tehnologii VLSI și nanotehnologii/  
Nanotehnologii şi nanomateriale              
Tehnici de proiectare pentru 
structuri VLSI   
Instrumente software (virtuale) 
pentru microelectronica/Sisteme 
automatizate de proiectare 
Electronica medicală/ Instrumentaţie 
biomedicală 

25 
 

4 
 
 
 

1 

Practica de documentare la PL şi 
elaborarea proiectului de licenţă 
Examen de Licenţă (Proba teoretică 
de sinteză: Ingineria și tehnologia 
sistemelor microelectronice și 
nanotehnologii) 
Susţinerea proiectului de licenţă 

 

Programul de studii Ingineria software 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

10 
 

5 
5 
5 
5 
 

3 
2 

Proiectare conceptuală a unei 
aplicaţii IT 
Matematica 
Programarea calculatoarelor 
Matematici speciale 1 
Dezvoltarea personală şi 
profesională 
Ştiinţa calculatoarelor şi societatea 
Limba străină  
Limba română (alolingvi) 1 

10 
5 
5 
5 
5 
3 
2 

Modele echivalente 
Ştiinţe aplicate 
Matematici speciale 2 
Arhitectura calculatoarelor 
Structuri de date şi algoritmi 
Limba străină 2 
Limba română (alolingvi) 2 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

10 
5 
5 
5 

Bazele dezvoltării aplicaţiilor 
Programarea orientată pe obiecte 
Reţele de calculatoare 
Baze de date 

10 
 

5 
 

Elaborarea limbajelor specifice 
domeniului 
Limbaje formale şi proiectarea 
compilatoarelor 
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5 Analiza şi vizualizarea datelor/ 
Grafica pe calculator 

5 
5 
 

5 
 

10 

Calculabilitate şi complexitate 
Sisteme de operare: mecanisme 
interne şi principii de proiectare 
Tehnologii multimedia/Tehnici de 
simulare şi modelare 
Practica în producţie 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

10 
5 
5 
5 
5 

Dezvoltarea aplicaţiilor securizate 
Programarea în reţea 
Criptografie şi securitate 
Etică, comunicare şi drept 
Tehnici şi mecanisme de proiectare 
software/Verificarea şi validarea 
produselor program 

1 
5 
5 
5 
 

5 
 

10 

Proiecte IoT 
Sisteme incorporate 
Prelucrarea semnalelor 
Interacţiunea om-
calculator/Programarea în timp real 
Programarea aplicaţiilor 
mobile/Programare web 
Practica tehnologică 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

10 
 

5 
5 
 
 

5 
 

5 

Proiectarea sistemelor 
informaţionale 
Programarea aplicaţiilor distribuite 
Managementul proiectelor 
software/Managementul 
întreprinderii 
Marketingul 
electronic/Antreprenoriatul digital 
Calitatea software-ului/Analiza şi 
specificarea cerinţelor software 

5 
 
 

5 
 
 

15 
4 
 
 

1 

Fundamente ale inteligenţei 
artificiale/Baze de date nerelaţionale 
Fundamente ale dezvoltării 
jocurilor/Tehnologii de realitate mixtă 
Practica şi proiectarea de licenţă 
Proba teoretică de sinteză: Algoritmi, 
programări şi baze de date 
Susţinerea proiectului de licenţă 

 

Programul de studii Securitate Informațională 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
3 
6 
4 
5 
2 

Matematica superioară 1 
Mecanica 
Grafica inginerească 
Programarea calculatoarelor 
Filozofie/Filosofia culturii tehnice 
Etică, comunicare şi drept 
Limba străină 1 * * 

5 
6 
6 
5 
6 
 
 

Matematica superioară 2 
Fizica 
Matematici speciale 
Structuri de date şi algoritmi 
Fundamente economice ale ramurii/ 
Teoria economică şi integrarea 
economică europeană 



 UNIVERSITATEA TEHNICĂ              FACULTATEA 
         A MOLDOVEI                                      CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ 

28 
 

2 Limba română (alolingvi) 1* 2 
2 

Limba străină 2 
Limba română (alolingvi) 2* 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

5 
6 
5 
 

4 
5 
5 

Circuite şi dispozitive electronice 
Metode şi modele de calcul 
Analiza şi sinteza dispozitivelor 
numerice 
Analiza şi proiectarea algoritmilor 
Limbaje formale şi automate 
Programarea orientată pe obiecte/ 
Paradigme de programare 

4 
3 
4 
6 
 

4 
5 
 
 

4 

Arhitectura calculatoarelor 
Cadrul legal al securităţii 
informaţionale 
Reţele de calculatoare 
Analiza şi modelarea orientată pe 
obiecte 
Bazele securităţii informaţionale 
Programe maliţioase şi 
antivirus/Resurse program de 
asigurare a securităţii informaţionale 
Practica în producţie 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
 

3 
5 
 

6 
5 
 

5 

Management şi Marketing/ 
Antreprenoriat 
Securitatea activităţii vitale 
Managementul şi auditul securităţii 
informaţionale 
Baze de date 
Programarea aplicaţiilor mobile/ 
Programarea logică 
Sisteme de operare: mecanisme 
interne şi principii de proiectare 
Programarea pilotată de evenimente 

4 
 

4 
5 
 

4 
 

4 
5 
 

4 

Infracţiuni informatice şi tehnici de 
investigare 
Programarea în reţea 
Tehnici şi mecanisme de securitate în 
proiectarea software 
Metode criptografice de protecţie a 
informaţiei 
Tehnici de inginerie inversă 
Verificarea şi validarea produselor 
program/ Testarea software 
Practica tehnologică 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
 

4 
 

5 
5 
5 

 
5 

Proiectarea sistemelor 
informaţionale 
Metode şi mijloace tehnice de 
protecţie a informaţiei 
Internetul lucrurilor (IoT) 
Programarea aplicaţiilor distribuite 
Calitatea software-ului/Analiza şi 
specificarea cerinţelor software 
Administrarea reţelelor de 
calculatoare/Comunicaţii hibride 

25 
4 
 

1 

Practica şi proiectarea de licenţă 
Proba teoretică de sinteză: Bazele 
logice şi tehnice ale securităţii 
informaţionale 
Susţinerea proiectului de licenţă 
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Programul de studii   Tehnologii Informaționale 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
3 
6 
4 
5 
2 
2 

Matematica superioară 1 
Mecanica 
Grafica inginerească 
Programarea calculatoarelor 
Filozofie/Filosofia culturii tehnice 
Etică, comunicare şi drept 
Limba străină 1** 
Limba română (alolingvi) 1* 

5 
6 
6 
5 
6 
 
 

2 
2 

Matematica superioară 2 
Fizica 
Matematici speciale 
Structuri de date şi algoritmi 
Fundamente economice ale ramurii/ 
Teoria economică şi integrarea 
economică europeană 
Limba străină 2 
Limba română (alolingvi) 2* 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

5 
6 
5 
 

4 
5 
5 

Circuite şi dispozitive electronice 
Metode şi modele de calcul 
Analiza şi sinteza dispozitivelor 
numerice 
Analiza şi proiectarea algoritmilor 
Limbaje formale şi automate 
Programarea orientată pe obiecte/ 
Paradigme de programare 

4 
3 
4 
6 
 

4 
5 
 

4 

Arhitectura calculatoarelor 
Grafica pe calculator 
Reţele de calculatoare 
Analiza şi modelarea orientată pe 
obiecte 
Programarea pilotată de evenimente 
Tehnologii multimedia/Tehnologii 
Web 
Practica în producţie 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
 

3 
5 
 

6 
5 
 

5 

Management şi Marketing/ 
Antreprenoriat 
Securitatea activităţii vitale 
Sisteme de operare: mecanisme 
interne şi principii de proiectare 
Baze de date 
Programarea aplicaţiilor mobile/ 
Programarea logică 
Tehnologii şi instrumente de 
dezvoltare a PP/Instrumente de 
dezvoltare în Web 

4 
4 
4 
4 
5 
 

5 
 

4 

Teoria sistemelor 
Prelucrarea semnalelor 
Interacţiunea om-calculator 
Programarea în reţea 
Tehnici şi mecanisme de proiectare 
software 
Verificarea şi validarea produselor 
program/Testarea software 
Practica tehnologică 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 Proiectarea sistemelor 25 Practica şi proiectarea de licenţă 
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4 
5 
5 
5 
 

5 

informaţionale 
Securitatea informaţională 
Internetul lucrurilor (IoT) 
Programarea aplicaţiilor distribuite 
Calitatea software-ului/Analiza şi 
specificarea cerinţelor software 
Administrarea reţelelor de 
calculatoare/Comunicaţii hibride 

4 
 

1 

Proba teoretică de sinteză: Algoritmi, 
programări şi baze de date 
Susţinerea proiectului de licenţă 

 

Programul de studii   Automatică şi Informatică 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
3 
6 
5 
4 
2 
2 

Matematica superioară 1 
Mecanica 
Grafica inginerească 
Programarea calculatoarelor 
Etică, comunicare şi drept 
Filosofie/Filosofia culturii tehnice 
Limba străină 1** 
Limba română 1* (alolingvi) 

5 
6 
6 
5 
6 
 
 

2 
2 

Matematica superioară 2 
Fizica 
Matematici speciale 
Structuri de date şi algoritmi 
Fundamente economice ale ramurii/ 
Teoria economică şi integrarea 
economică europeană 
Limba străină 2 
Limba română 2* (alolingvi) 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
4 
 

6 
5 
5 
4 

Metode şi modele de calcul 
Analiza şi sinteza dispozitivelor 
numerice 
Traductoare şi măsurări 
Circuite şi dispozitive electronice 
Programarea orientată pe obiecte 
Sisteme de operare 

4 
4 
3 
5 
5 
5 
 

4 

Arhitectura calculatoarelor 
Reţele de calculatoare 
Grafica pe calculator 
Sisteme cu evenimente discrete 
Maşini electrice şi acţionări 
Electronică analogică / Circuite 
electronice 1 
Practica tehnologică 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

6 
3 
6 
 

5 
5 
5 

Teoria sistemelor automate 1 
Securitatea activităţii vitale 
Management şi Marketing/ 
Antreprenoriat 
Electronică digitală 
Sisteme cu microprocesoare 
Modelare şi identificare/ 

5 
5 
4 
3 
5 
 
 

Teoria sistemelor automate 2 
Prelucrarea semnalelor 
Mecatronică şi robotică 
Fiabilitate şi diagnoză 
Baze de date şi ingineria programării/ 
Programare independentă de 
platformă 
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Identificarea sistemelor 4 
 

4 

Automate programabile/ Automate şi 
microprogramare 
Practica în producţie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unităţi de curs Credite Unităţi de curs 

5 
4 
5 
4 
 
 

6 
 

6 

Programarea aplicaţiilor în timp real 
Sisteme cu inteligenţă artificială 
Sisteme adaptive şi robuste 
Sisteme de conducere a proceselor 
de fabricaţie/Sisteme de conducere 
a fabricaţiei 
Ingineria sistemelor automate/ 
Ingineria reglării automate 
Sisteme integrate de conducere/ 
Transmisii de date 

25 
4 
 

1 

Practica şi proiectarea de licenţă 
Proba teoretică de sinteză: Teoria 
sistemelor automate 
Susţinerea proiectului de licenţă 

 

CREATIVITATEA TEHNICĂ A STUDENȚILOR  

  

FCIM participă activ la realizarea multiplelor acorduri de colaborare ştiinţifică încheiate 
între Universitatea Tehnică a Moldovei şi centre universitare din alte ţări. Aceste acorduri prevăd 
diverse colaborări: schimb reciproc de studenţi şi profesori, investigaţii ştiinţifice comune, 
coordonarea metodelor şi integrarea programelor de instruire (TEMPUS-TACIS, INTAS, Agenţia 
Universităţilor Francofone ş.a.). 

FCIM acordă o atenţie deosebită antrenării studenţilor în creativitatea tehnică şi 
ştiinţifică, care se manifestă prin organizarea concursurilor studenţeşti naţionale şi internaţionale. 
Pe parcursul anilor au fost organizate: Concursul Internaţional „Earth Rover”, cu participarea 
echipelor din R. Moldova, România şi Ucraina; Concursul Internaţional „Ingineria Sistemelor 
Microelectronice – Sergiu Radăuţan”, cu participarea echipelor din R. Moldova şi România; 
Concursul Naţional de Informatică, cu participarea studenţilor din R. Moldova. 
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Activitatea de creativitate tehnică şi ştiinţifică a studenţilor este desfășurată în: Centrul 
Studenţesc de Creaţie Tehnică „HARD & SOFT”, care activează din anul 2009; Centrul internaţional 
„Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitive biomedicale”; Cercul Studenţesc „Sisteme 
electronice dedicate” şi Centrul Cultural al UTM. Aceste activităţi sunt coordonate de către decanul 
FCIM‚ conf., dr. Ion BALMUŞ; prodecanul conf., dr. Victor ABABII şi l. sup. Radu MELNIC prin 
implicarea cadrelor didactice şi a inginerilor de la catedrele Calculatoare, Microelectronică şi 
Inginerie Biomedicală, Automatică şi Tehnologii Informaţionale şi altele. 

Ca rezultat al acestor activităţi pot fi menţionate performanţele obţinute de echipele 
FCIM care au participat la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, de exemplu: 

 Concursul Internaţional „Hard & Soft”, organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava, România: 

 locul II, anul 2013, cu participarea a 14 echipe din România, Germania, Republica 
Moldova şi Ucraina 
 locul I, anul 2008, cu participarea a 13 echipe din România, Republica Moldova, 
China, Serbia şi Franţa 
 locul III, anul 2005, cu participarea a 10 echipe din România, Republica Moldova, 
China şi Ucraina; 

 Concursul studenţesc organizat de compania „Continental”, din Iaşi, România; 
 Concursuri Internaţionale de Informatică din România, Ucraina şi Azerbaidjan. 

    
PRACTICA 

Stagiile de practică se desfăşoară după anii II şi III, având o durată  de 3 săptămâni după 

sesiunea de vară. Pentru  anul IV este prevăzută practica de diplomă cu o durată de 7 săptămâni. 
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EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 

Examenul de licenţă reprezintă evaluarea finală a programului de studiu. 

Prin probele examenului de licenţă se evaluează nivelul de realizare a finalităţilor de studii, 

precum şi competenţele generice şi specifice dobândite de către absolvenţi pe parcursul studiilor. 

Prin proiectul/teza de licenţă se evaluează competenţele absolvenţilor de a efectua cercetări, 

de a aplica cunoştinţele teoretice în procesul de elaborare a unor soluţii practice specifice 

domeniului de formare profesională sau de realizare a studiilor de caz. 

Susţinerea proiectelor/tezelor de licenţă este publică. Proba teoretică a examenului de 

licenţă şi proiectul/teza de licenţă se evaluează în mod distinct cu note, în baza scalei de notare de 

la 10 la 1, nota minimă de promovare fiind 5. Convertirea notelor în scala de notare ECTS se va 

realiza conform prevederilor Regulamentului instituţional de organizare a studiilor în învăţământul 

superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu. 

Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică a notei obţinute la proba 

teoretică şi a notei obţinute la susţinerea proiectului/tezei de licenţă, fiind calculată cu două 

zecimale. 

Media generală de licenţă se stabileşte cu două zecimale ca medie aritmetică a notelor 

obţinute la examenul de licenţă şi a mediilor aritmetice de promovare a anilor de studii. 

Probele examenului de licenţă şi termenele de susţinere a acestuia sunt stabilite prin 

planurile de învăţământ aprobate. 

III. STUDII CICLUL II - MASTER 
 

Studiile de master urmează după finalizarea studiilor de licenţă cu o durată minimă de 1,5 

ani. 

Diploma eliberată la finalizarea I-lui ciclu corespunde unui nivel de calificare ce permite 

inserţia în piaţa de muncă. Al doilea ciclu trebuie să permită accesul la funcţii de conducere, 

proiectare, cercetare, studii de doctorat. 
Valoarea şi importanţa studiilor superioare de master sunt incontestabile, fiind menite să 

asigure formarea specialiştilor performanţi, să dezvolte capacităţile de cercetare ştiinţifică, să 

permită accesul la studii de doctorat. 

În scopul de a crea competenţe net superioare, de a oferi oportunitatea creşterii 

profesionale şi de a utiliza potenţialul ştiinţific al tinerilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 

începând cu anul academic 2008/2009, oferă posibilitatea de a urma studii superioare universitare 

la ciclul II (master), create în baza principiilor educaţionale Bologna. Astfel, din anul 2008 studiile 

de master se desfăşoară ca continuarea studiilor superioare de licenţă, fiind trecute în categoria 

ciclul II — studii superioare de master (conform Regulamentului cu privire la organizarea studiilor 

superioare de master — Hotărârea Guvernului RM nr. 1451 din 24.12.2008). 
Universitatea Tehnică a Moldovei în baza ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii 

Moldova, este autorizată de a realiza pregătirea în cadrul a 43 programe de master/specializări, ce 
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aparţin la 6 domenii generale de studii – inginerie şi activităţi inginereşti, ştiinţe economice, ştiinţe 

exacte, drept, tehnologii de fabricare şi prelucrare, arhitectură şi construcţii. 

În UTM durata studiilor de master este de 1,5 ani (90 ECTS), cu excepţia programelor din 

domeniile ştiinţe economice şi ştiinţe exacte pentru care durata se extinde la 2 ani (120 ECTS). 

Pregătirea masteranzilor se desfăşoară în baza planurilor de învăţământ, care conţin 

discipline pentru pregătire avansată în domeniu. Programele corespund noilor cerinţe ale mediului 

tehnic şi economic mondial, sunt bazate pe ultimele elaborări în ştiinţă, cunoaşterea cărora poate 

asigura calitate şi eficienţă în viitoarea activitate a absolventului studiilor de master. 

Toate programele de master desfăşurate în cadrul UTM sunt de cercetare, fapt ce oferă 

posibilitatea de a elabora proiecte de cercetare care pot fi dezvoltate ulterior în teză ştiinţifică pe 

parcursul ciclului III – studiilor de doctorat. 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică asigură formare în următoarele 

programe de master: 

 Managementul Aplicațiilor Informaționale, Domeniul general de studii 44 – Ştiințe exacte. 

 Inginerie Biomedicală, Domeniul general de studii 52-Inginerie și activități inginerești 

 Microelectronica și Nanotehnologii, Domeniul general de studii 52-Inginerie și activități 

inginerești 

 Calculatoare și Rețele Informaționale, Domeniul general de studii 52-Inginerie și activități 

inginerești 

 Tehnologii Informaționale, Domeniul general de studii 52-Inginerie și activități inginerești 

 Automatică şi Informatică, Domeniul general de studii 52-Inginerie și activități inginerești 

Studiile încep la 1 septembrie al fiecărui an. Forma de învăţământ - învăţământ cu 
frecvenţă. 

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, la UTM poate fi 
consultat la adresa http://utm.md/acte normative/interne/reg-utm-master-2015.pdf. 

Studiile superioare de master finalizează cu susţinerea publică a tezei/proiectului de 

master. 

Studenţilor ciclului II care realizează obiectivele programului de master şi susţin cu 

succes teza de master li se acordă titlul de master în Tehnologii de fabricare şi 

prelucrare/Inginerie şi activităţi inginereşti, cu eliberarea Diplomei de studii superioare de 

master, însoţită de Suplimentul la Diplomă, redactat în limbile română şi engleză. 

Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obţinut competenţe 

transversale şi/sau profesionale generale şi specifice, inclusiv competenţe manageriale, de 

cercetare, dezvoltare şi inovare. 

Teza/proiectul de master reprezintă o cercetare ştiinţifică sau de creaţie artistică, 

aprofundată/interdisciplinară/complementară în domeniul analizei problemelor teoretice şi 

practice, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în domeniul 

programului de master, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente 

de noutate şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare. 

http://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-master-2015.pdf
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Cerinţele concrete pentru elaborarea şi susţinerea tezei/proiectului de master se 

stabilesc de către departamentul de specialitate (Recomandări metodice privind elaborarea tezei 

de master http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile Profesorilor&subpag=8). 

în conformitate cu regulamentele instituţionale (Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de 

master   http://utm.md/acte normative/interne/sustinereTezeMaster.pdf). 

 
IV. STUDII CICLUL III – DOCTORAT 

 

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută ca o şcoală de pregătire a cadrelor 

ştiinţifice naţionale. Activitatea doctoranturii la UTM începe în anul 1966, la doi ani după 

înfiinţarea Institutului Politehnic din Chişinău. 

Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de doctorat, 

ciclul III din cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii Tehnice a Moldovei poate fi consultat la 

adresa http://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf. 

 

FCIM pregăteşte cadre ştiinţifice (Doctorat) la specialităţile: 

 122.03 – Modelare, Metode Matematice, Produse Program 

 131.03 – Fizică Statistică și Cinetică 

 134.01 – Fizica și Tehnologia Materialelor 

 232.01 – Sisteme de Conducere, Calculatoare și Rețele Informaționale 

 232.02 – Tehnologii, Produse și Sisteme Informaționale 

 232.03 – Tehnologii și Sisteme în Securitatea Informațională 

 233.01 – Nano-microelectronică și Optoelectronică 

 233.04 – Echipamente și Dispozitive Biomedicale 

V. VIAŢA DE STUDENT 

Viaţa de student este întotdeauna plină de energie şi de curiozitate. UTM are multe de oferit 

pentru a o face memorabilă, fie că decizi să fii parte a unei organizaţii studenţeşti sau să participi la 

diverse activităţi culturale. 

Beneficiile tale ca student-voluntar? 

• promovezi şi susţii activ drepturile şi interesele studenţeşti; 

• informezi studenţii în legătură cu deciziile luate la nivel de Facultate şi Universitate; 

• contribui la asigurarea calităţii educaţiei tale şi a colegilor tăi; 

• eşti partener în luarea deciziilor luate la nivel de Facultate şi Universitate; 

• îţi dezvolţi competenţe de comunicare şi de management eficient al timpului; 

• exersezi şi dezvolţi abilităţile tale de lider: organizare, prezentare, negociere şi mediere; 

• înveţi să fii receptiv la problemele celor din jur; 

• îţi faci noi prieteni şi parteneri. 

http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=8
http://utm.md/acte_normative/interne/sustinereTezeMaster.pdf
http://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf
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BEST - Board of European Students of Technology 

Organizaţia este prezentă în 96 de universităţi tehnice din 33 de ţări europene şi asigură 

comunicarea, cooperarea şi schimbul de experienţă între tinerii studenţi europeni din mediul 

academic tehnic. Ca membru BEST vei învăţă să lucrezi la nivel internaţional, să descoperi 

diversitatea culturii europene şi să cunoşti oameni noi. Şi nu doar atât! Aici vei putea participa la 

evenimente de carieră, cursuri, workshop-uri internaţionale, competiţii şi festivaluri inginereşti. 

Organizaţia Sindicală Studenţească 

Pentru a petrece timpul activ, peste 90% din studenţi au devenit membri ai Organizaţiei 

Sindicale a Studenţilor UTM. Aici vei fi implicat în diverse activităţi culturale, sportive şi de creaţie. 

În 2013, organizaţia a lansat radioul online „Studentus”, în premieră pentru instituţiile universitare, 

dar şi portalul informaţional www.studentus.md. Este o şansă pentru studenţi de a-ş  îmbunătăţi 

abilităţile practice în domeniul programării electronicii şi comunicaţiilor, dar şi de a evolua ca 

moderatori, producători de emisiuni, membri ai echipelor de creaţie studenţească. 

Sport 

Ne mândrim cu rezultate înalte în acest domeniu, dar şi cu metode avansate de pregătire a 

sportivilor. Oricare ar fi nivelul tău de pregătire sportivă, ai şansa să-ţi îmbunătăţeşti 

performanţele, datorită oportunităţilor 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 şi sectoare 

pentru sărituri. Centrul de Agrement şi Sport dispune de sală de forţă, sală pentru baschet, volei, 

handbal, badminton, tenis de masă, minifotbal. Aici se desfăşoară majoritatea campionatelor. UTM 

este unica instituţie de învăţământ superior din ţară, care anual participă cu 6-7 echipe de jocuri 

sportive la campionatele naţionale. 

Ansamblul de muzică şi dans popular „Tinereţea” 

Ansamblul de dansuri populare „Tinereţea” a fost creat în 1965, sub conducerea lui Petru 

Furnică. De-a lungul anilor, colectivul a susţinut diverse concerte atât în satele şi oraşele Moldovei, 

cât şi peste hotare. Datorită măiestriei artistice înalte, ansamblul se bucură de merite deosebite şi 

de numeroase distincţii. Anual, ansamblul se reînnoiește cu studenţi din anul I, care îi înlocuiesc pe 

absolvenţii universităţii. 

Orchestra de fanfară 

Fondată în 1975, orchestra a susţinut de-a lungul timpului un şir de concerte. Orchestra 

este alcătuită din 25 de studenţi din diverse facultăţi ale universităţii. Se remarcă printr-un 

repertoriu bogat, care cuprinde melodii atât a compozitorilor moldoveni cât şi a celor europeni. 

Anual, orchestra participă la diverse evenimente, bucurându-se de înalte aprecieri. 

Centrul universitar de informare şi ghidare în carieră (CEGHID) 

CEGHID oferă susţinere studenţilor în dezvoltarea carierei. Aici vei primi informaţii despre 

stagiile de practică oferite de întreprinderi, locurile de muncă existente şi condiţiile de angajare. 

CEGHID acordă asistenţă în completarea CV-urilor şi a scrisorilor de intenţie, dar şi în căutarea 

http://www.studentus.md/
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eficientă a unui loc de muncă. Centrul este utilat cu sisteme informaţionale electronice moderne 

„Kompass-Moldova” şi „Varo-Moldova”, care conţin informaţii despre cca 10 mii de întreprinderi 

din ţară. www.cariera.utm.md 
 
Biblioteca Tehnico-Stiintifică  

UTM dispune de o bibliotecă structurată în şase servicii centrale şi 7 biblioteci-filiale la 

facultăţi, unde anual sunt organizate diverse activităţi ştiinţifice şi cultural-educative. Colecţiile 

bibliotecii numără peste 1 mln. 19 mii de lucrări din domeniile ştiinţei şi tehnicii. Anual colecţiile 

sunt îmbogăţite cu cca 10-16 mii de exemplare, inclusiv de la editura UTM. O resursă importantă 

pentru cititori este şi catalogul online, care poate fi accesat pe site-ul bibliotecii 

www.library.utm.md.Tot aici, utilizatorii pot veni cu propuneri de achiziţii, contribuind astfel la 

completarea colecţiilor. Pentru a beneficia de serviciile bibliotecii, este necesar să aveţi carnet de 

student sau legitimaţie de colaborator UTM. 

Program:      Luni-Vineri: 8:00 - 17:00 

                     Sâmbătă: 9:00 - 16:00 

Mobilităţi Erasmus 

Programul Erasmus+ îţi oferă şansa de a studia peste hotare. Experienţa poate dura de la 3 

la 12 luni. Este o ocazie bună de a-ţi lărgi orizonturile, de a învăţa lucruri noi şi de a-ţi face prieteni. 

Ai nevoie doar de curaj, dorinţă de a face schimbări şi entuziasm. Restul le vei face cu susţinerea 

noastră. 

 

 

 

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

