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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 01 iulie 2014 
 
Cu privire la comasarea facultăţilor IMT şi IMCM 
 
În baza informaţiei prezentate de Preşedintele Senatului Ion Bostan,  în scopul perfecţionării structurii 
organizaţionale a universităţii, optimizării proceselor didactice  şi de cercetare,  eficientizării utilizării resurselor 
financiare, Senatul  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
1. A crea facultatea  „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi” (IMIT)  în baza comasării actualelor facultăţi 
„Inginerie Mecanică şi Transporturi” şi „Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini” şi a desfăşura activitatea 
de la 01septembrie 2014. 
2. A numi în postul de decan al facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi” pe decanul facultăţii 
„Inginerie Mecanică şi Transporturi” pe dr. ing., conf.univ. Cartofeanu Vasile. 
3. A sista activităţile facultăţilor „Inginerie Mecanică şi Transporturi” şi „Inginerie şi Management în Construcţia de 
Maşini” ca unităţi sinestătătoare de la 31 august 2014. 
4. A introduce în structura facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi” unitatea didactico – ştiinţifică 
„Departament”. 
5. În cazul pregătirii multidisciplinare  în structura Departamentului se introduc  componente proprii sub denumirea 
„Programe”;  
6. A institui în cadrul facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi” următoarele Departamente şi 
Programe şi a numi în posturi de conducere următoarele persoane: 
6.1.Departamentul „Transporturi”: 

 Pornind de la faptul că şefii catedrelor comasate, dnii Manoli I. şi Ceban V. sunt în exerciţiu  funcţiilor în 
baza de concurs a numi în calitate de administrator  al Departamentului „Transporturi” pe  perioada 
desfăşurării concursului la postul de şef Departament „Transporturi” pe prorectorul formare continuă şi 
relaţii internaţionale, dr.ing., conf. univ., Amariei Valentin;  

 A anunţa vacant postul de şef  Departament „Transporturi” la şedinţa extraordinară a Senatului din luna 
august 2014; 

 Program „Ingineria Vehiculelor Auto şi Feroviare”, coordonator de Program-dr. ing., conf. univ. , Manoli Ilie;  

 Program „Inginerie şi Management  în Transporturi”, coordonator de Program - dr.ing., conf. univ., Ceban 
Victor; 

6.2. Departamentul „Tehnologia Construcţiilor de Maşini”, şef  Departament - dr.,conf.univ., Mazuru Sergiu pînă la 
expirarea termenului de ocupare a postului de şef catedră: 

 Program „Tehnologii”, coordonator de Program - dr.,conf.univ., Mazuru Sergiu; 

 Program „Inovare şi Transfer Tehnologic”, coordonator de Program - dr. ing.,conf.univ., Toca Alexei;  
6.3. Departamentul „Inginerie şi Management Industrial”, şef Departament, dr. hab., prof.univ., Stoicev Petru până 
la anunţarea concursului pentru ocuparea postului de şef Departament: 

 Program „Proiectare Constructiv-Funcţională”, coordonator de Program - dr. hab., prof.univ.,    Stoicev 
Petru; 

 Program „Managament Industrial”, coordonator de Program -  dr. econ., conf univ., Uşanlî Demian; 
6.4. Departamentul „Bazele Proiectării Maşinilor”, şef  Departament - dr. hab., prof.univ., Dulgheru Valeriu pînă la 
expirarea termenului de ocupare a postului de şef catedră: 

 Program „Organe de Maşini, Mecatronica şi Mecamisme”, coordonator de Program - dr. hab., prof.univ., 
Dulgheru Valeriu; 

 Program „Ştiinţa Materialelor”, coordonator de Program - dr. ing., conf. univ. Ciofu Iurie; 

 Program „Rezistenţa Materialelor”, coordonator de Program - dr. ing., conf. univ. Bălan Victor; 
6.5. Departamentul „Procese, Maşini şi Aparate Industriale”, şef  Departament - dr. hab., conf. univ., Bernic Mircea 
pînă la expirarea termenului de ocupare a postului de şef catedră: 

 Program „Inginerie Mecanică”, coordonator de Program - dr. hab., conf. univ., Bernic Mircea; 
Program „Frigul Artificial”, coordonator de Program - dr.ing., conf. univ., Cartofeanu Vasile; 
6.6. Departamentul „Design Industrial şi de Produs”, sef Departament - conf.univ., Podborschi Valeriu pînă la 
expirarea termenului de ocupare a postului de şef catedră; 
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6.7. Departamentul „Matematica”, şef  Departament - dr. fiz. mat.,conf. univ., Dohotaru Leonid pînă la expirarea 
termenului de ocupare a postului de şef catedră. 
6.8. Departamentul „Geometria Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografica” - şef Departament, dr. ing., conf. univ., 
Dîntu Sergiu pînă la expirarea termenului de ocupare a postului de şef catedră. 
7. A include în structura facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”: 
7.1. Centrul de Calcul, format din personalul Centrelor de Calcul a facultăţilor comasate; 
7.2. Centrul de elaborare a sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile; 
8. A numi în posturi de prodecan a facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”: 

 dr. ing., conf. univ.,  Căpăţină Iurie; 

 lector superior,  Odainîi Dumitru; 

 lector superior,  Plămădeală Vasile; 
9. A numi în posturi de metodist a facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”: 

 Guţu Vera, metodist cat. I; 

 Lazariuc Cecilia, metodist cat. I; 

 Filip Maria, metodist cat. I; 

 Axentev Adela, metodist cat. I;  
10. Decanul facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi” dr. ing., conf. univ. Cartofeanu Vasile pîna la 
15.08.2014 va organiza fabricarea ştampilei facultăţii: 
11. Departamentul Resurse Umane, Secretariat şi Relaţii cu Publicul va pregăti proiectul de ordin privind transferul 
personalului didactic şi  auxiliar - didactic  din subdiviziunile desfiinţate în subdiviziunile nou create; 
12. Responsabil de îndeplinirea  prezentului ordin este numit dr. ing., prof. univ., prim prorector,  Todos Petru;  

 
Preşedintele Senatului  
Ion Bostan, academician AŞM 
 
  
 
Secretarul ştiinţific al Senatului  
 Ion Sobor, prof. univ., dr.         


