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Hotărârea  Senatului UTM 

din 25.02. 2014 
 
Realizarea programei de management a facultăţii FIMCM  
pentru anii 2009-2013, planul de dezvoltare a facultăţii.   
 
Principalele obiective ale programei de management pentru anii 2009-2014 au fost: 

 Sporirea calităţii procesului didactic şi asigurarea compatibilităţii structurii şi conţinutului învăţământului la 
specialităţi cu structurile şi conţinutul învăţământului universitar european în domeniu; 

 Punerea în valoare a ciclurilor I de licenţă, II de masterat, III de doctorat prin şcoala doctorală, a formării 
profesionale continue coerente în baza Cadrului Calificărilor elaborat, planurilor şi programelor de studii 
corespunzătoare; 

 Diversificarea formării profesionale la nivel de licenţă şi de master prin variate programe ce corespund 
ultimelor realizări în domeniu;  

 Consolidarea poziţiilor catedrelor existente – posturi, cadre, dotare; 

 Participarea la schimbul internaţional de valori, susţinerea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi 
studenţilor; 

 Orientarea cercetărilor ştiinţifice aplicative spre necesităţile societăţii; 

 Integrarea catedrelor facultăţii în reţelele şi programele internaţionale de cercetare ştiinţifică; 

 Consolidarea poziţiei facultăţii în reţeaua de conferinţe internaţionale de comunicări ştiinţifice; 

 Consolidarea poziţiei facultăţii în reţeaua de expoziţii naţionale şi internaţionale ale realizărilor cercetărilor 
ştiinţifice şi de creaţie; 

 Modernizarea si dezvoltarea bazei tehnico-materiale; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a cadrelor didactice şi a studenţilor, condiţiilor de trai a studenţilor în 
cămine. 

 
În perioada de referinţă la facultatea IMCM s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 sistematic au fost îndeplinite planurile de admitere la buget, dar nu şi la contract, ultima fiind în 
descreştere; 

 este în scădere contingentul de studenţi, practic în aceeaşi proporţie ca şi cea pe Universitate; 

 rata (brută) a absolvirii la facultate constituie 55%, variind în limitele 38% (CEMA) – 73% (DI); 

 studiile au fost organizate în baza sistemului de credite transferabile, o bună parte din cursuri este predată 
de pe suport electronic, sunt accesibile, sunt şi editate; 

 au fost editate 43 titluri manuale şi monografii faţă de 19 titluri în perioada precedentă (2004-2008), 
numărul lucrărilor metodice tradiţionale fiind de 8,4 luc/an (12,6 coli/luc) – mai puţin decât în perioada 
precedentă (11,8 luc/an cu 3,9coli/luc); 

 reuşita medie anuală a constituit 51% fiind mai joasă cu 1,4% decât în perioada precedentă; 

 a fost propusă şi realizată o caracteristică a activităţii didactice în spaţiu bidimensional “reuşita - nota 
medie” cu posibilitatea de a scoate în evidenţă zonele puternice, slabe, riscurile, fiind aplicată pe ani de 
studii, pe catedre, pe cursuri etc.; 

 proiectarea de licenţă are tematică reală şi se realizează cu instrumente moderne de proiectare asistată de 
calculator 2D şi 3D, modelare şi analiză pe calculator etc.; 

 rezultatele stagiilor de practică se susţin în conferinţe, este practicată şi susţinerea în faţa studenţilor anului 
1 cu efecte benefice ambelor părţi; 

 studiile de master se fac în cadrul a patru programe, numărul studenţilor fiind la nivel de 40% din numărul 
absolvenţilor ciclului I cu o rată medier a absovirii de 81%; 

 tezele de master sunt orientate la cercetare, modelare pe calculator, utilizarea CAE; 

 numărul posturilor didactice este în scădere, vâsta medie constituie 46,7 ani (mai mare de 50 ani este la 
catedrele MSP şi STM), ponderea cadrelor didactice cu tutluri ştiinţifice este de 46% fiind mai mare cu 11% 
decât în anul 2008 şi cu o perspectivă de 60% în anul 2018, dacă în următorii 5 ani vor susţine tezele 9 din 
18 absolvenţi ai doctoranturii;  

 sursă importantă de cadre didactice de perspectivă au devenit masteratul şi doctoratul, 21 dintre absolvenţi 
au fost angajaţi în perioada de referinţă şi numai 3 (14%) au demisionat, în anii 2009-2013 au susţinut 
tezele de doctor 3 persoane, alte două de doctor şi una de doctor habilitat sunt în proces de susţinere;  
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 finanţarea la facultate a fost preponderent din cercetare dar şi din sponsorizare, constituind 1482 mii lei 
faţă de 657 mii lei în perioada precedentă, cea mai mare parte a finanţării a fost direcţionată la utilaje; 

 în perioada de referinţă s-a ajuns la 100% de săli şi birouri din gestiunea facultăţii reparate, restanţele fiind 
la holul şi culuarele corpului de studii 6. 

În baza raportului decanului FIMCM Alexei Toca, Senatul  
 

HOTĂRĂŞTE 
1. A lua act de informaţia prezentată în raport; 
2. A aprecia realizarea programei de management a facultăţii IMCM pentru anii 2009 – 2014  ca satisfăcătoare 
3. A considera direcţiile de dezvoltare a facultăţii IMCM pentru perioada 2014 – 2018 după cum urmează: 

 Consolidarea specialităţilor de licenţă şi de master din facultate ce acoperă practic toate aspectele 
dezvoltării produselor şi producţiei industriale a RM. 

 Orientarea conţinutului învăţământului la rigorile Uniunii Europene,  inclusiv, în ceea ce priveşte: 
standardele europene (EN – European Norms) cu referire la materiale, componente, proceduri etc.; 
cerinţele generale faţă de produse şi procese; normele de securitate; regulamentele tehnice şi 
regulamentele tehnologice; procedurile de proiectare a produselor şi a tehnologiilor; documentaţia 
constructivă, documentaţia tehnologică; managementul şi gestiunea proceselor; 

 Aprofundarea componentelor învăţământului de licenţă şi de master legate de calculele inginereşti 
aplicative: constructive, tehnologice, de gestiune şi  business; 

 Optimizarea structurii planurilor de studii şi a cursurilor în baza unor procese de tip “sarcină didactică”, 
„problemă didactică” sau „problemă-proiect didactic” pentru a asigura formarea competenţelor studenţilor; 

 Reorganizarea facultăţii în departamente bazate pe rezolvarea problemelor didactice, problemelor-proiecte 
didactice sau a sarcinilor didactice; 

 Asigurarea unei gestiuni mai stricte a procesului didactic mai bine structurat ca sarcini şi evaluări şi în baza 
unui sistem informaţional-instrument (ex. platforma Moodle); 

 Intensificarea activităţii şcolii doctorale, respectarea  termenilor susţinerii, care nu trebuie să depăşească 4-
5 ani; 

 Organizarea unei asociaţii profesionale în domeniul construcţiilor de maşini cu participarea întreprinderilor 
tradiţionale şi nou formate, inclusiv,  cu capital străin pentru o mai bună coordonare a activităţilor facultăţii.    

 
 
Preşedintele Senatului UTM  
Ion Bostan, Acad. AŞM 
 
  
 
Secretarul Senatului UTM  
 Ion Sobor, prof. univ., dr.         


