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FEIE

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Istoria învăţământului superior în dome-
niile energetic şi electrotehnic în RM îşi are 
începutul în 1959, odată cu crearea secţiei In-
ginerie Tehnică în cadrul Facultăţii de Fizică şi 
Matematică a USM. Pregătirea cadrelor ingi-
nereşti se efectua la 3 specialităţi: Echipament 
electric, Tehnică electrică de măsurat, Construcţii 
industriale şi civile. Ulterior, spec. Echipament 
electric a fost divizată în: Alimentarea cu energie 
electrică şi Maşini şi aparate electrice. În 1963 Fa-
cultatea de Inginerie Tehnică a fost divizată în 
3 facultăţi: Electrotehnică (FE), Construcţii indus-
triale şi civile şi Mecanică tehnologică.

La înfiinţarea IPC (1964) la FE a apărut 
spec. Electrificarea gospodăriei agricole, trans-
ferată de la Institutul Agricol. În acelaşi an s-a 
deschis spec. Aparate semiconductoare. În 
1967 FE a fost divizată în 2 facultăţi: Energetică 

şi Electrofizică (actuala FCIM). Au fost deschise 
spec. Sisteme şi reţele electrice (1972) şi Ter-
moenergetică Industrială (1984). În 1990 spec. 
Electrificarea gospodăriei agricole a fost trans-
ferată la Institutul Agricol. După 1993 speciali-
tăţile au fost reorganizate, unele având câteva 
opţiuni. S-au deschis specialităţi noi: Inginerie 
şi management în electrotehnică şi energeti-
că (1995), Ingineria şi managementul calităţii 
(1996). În 1994 Cat. Alimentarea cu energie 
electrică şi Sisteme şi reţele electroenergetice 
automatizate au fost comasate în Cat. Electro-
energetica. O perioadă îndelungată la faculta-
te a fost ataşată şi Cat. Matematică superioară. 
Au fost deschise şi catedre noi: Termotehnica 
(1967) şi Inginerie şi management în energetică 
(1996). În 1994 la facultate a fost transferată 
Cat. Educaţie fizică.

În 2014, Facultatea de Energetică îşi modi-
fică denumirea, numindu-se Facultatea Ener-
getică şi Inginerie Electrică (FEIE).

De-a lungul anilor, facultatea a servit ca 
model în diferite aspecte (amenajarea labora-
toarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, 
competiţii sportive, cercuri de activitate ar-
tistică). În prezent la cele 5 catedre activează 
92 cadre didactice, inclusiv 1 m.c. al AŞM, 6 dr. 
hab. şi prof. univ., 16 dr., conf. Prima promoţie 
a facultăţii (1964) avea 66 de absolvenţi, iar a 
51-a (2014) – 171. 

Decanatul acordă o atenţie deosebită 
modernizării şi computerizării procesului de 
instruire (lucrărilor de laborator, proiectării, 
investigaţiilor ştiinţifice), armonizării acestuia 
cu sfera de producere, studierii limbilor mo-
derne etc. Cercetările ştiinţifice la facultate 

se dezvoltă pe multiple direcţii: modelarea, 
optimizarea şi proiectarea automatizată a 
sistemelor de distribuţie a energiei electrice; 
eficienţa energetică, tehnologiile energetice 
convenţionale şi neconvenţionale, impactul 
sectorului energetic asupra mediului, acope-
rirea articolelor metalice prin aplicarea meto-
dei depunerii în câmp magnetic ş.a.

Specialiştii pregătiţi la FEIE sunt foarte 
solicitaţi, deoarece fiecare întreprindere, edi-
ficiu administrativ sau bloc locativ includ un 
ansamblu de echipamente electrotehnice sau 
energetice complexe, exploatarea cărora ne-
cesită specialişti calificaţi. 

De la înfiinţare, facultatea îşi are sediul în 
actualul bloc de studii nr. 2 al UTM din centrul 
capitalei (clădirea fostului Seminar Teologic, 
construită în 1900-1901).

E logic să legăm 
aceste două noţi-
uni: profesionalis-
mul şi patriotismul, 
pentru că, pe de o 
parte, profilul unei 
personalităţi se 
conturează atât din 
competenţele sale 
profesionale, cât şi 
din devotamentul 
său civic. Pe de altă 
parte, munca bine 
făcută echivalează de fapt cu dra-
gostea de ţară, deoarece contribu-
ie la bunăstarea ei. Este preceptul 
conduitei morale, pe care îl decla-
ră Ion Păduraru, tânăr inginer de 
frunte într-un important sector 
energetic al republicii. Acum 9 ani 
dânsul a absolvit Facultatea de 
Energetică a UTM.

Acest precept i s-a cristalizat 
în conştiinţă încă din anii de stu-
denţie (2000-2005) şi s-a realizat în 
succesele permanente la studii, în 
bogata activitate extracurriculară, 
benefică nu doar pentru formarea 
proprie, dar şi a colegilor din grupa 
academică, pe care i-a stimulat în 
calitatea sa de monitor. Am numă-
rat în CV-ul său 9 sfere de activita-
te extracurriculară, dovadă că încă 
în studenţie se înfiripă rădăcinile 
viitorului specialist şi patriot, care 
după facultate va pune umărul la 
prosperarea sectoarelor energetic, 
social şi cultural.

Interdependenţa între „a lucra 
bine” şi „a avea cunoştinţe bune” 

este absolut ne-
cesară. Acest as-
pect prevalează 
în profilul dlui 
Ion Păduraru 
– student-mas-
terand- doc to -
rand-specialist: 
limbi străine: 
rusa, franceza, 
spaniola; curs 
acreditat în Ro-
mânia „Manager 

proiect”; participant la conferinţe 
ştiinţifice şi publicaţii ştiinţifice: 
„L’énergie éolienne”, „Le compteur 
numerique d’énergie électrique”, 
„Planul de strategie în dezvoltarea 
tineretului”, „Guvernarea învăţă-
mântului superior în RM”, „Unele 
scenarii de conlucrare între pro-
ducători şi consumatori pe piaţa 
energiei electrice în RM”, „Reduce-
rea pierderilor de putere şi energie 
electrică prin deconectarea trafo 
slab încărcate de la posturile de 
transformare în Reţelele Electrice 
Chişinău”, „Aspecte privind tarifa-
rea energiei reactive”, „Liberaliza-
rea pieţei de energie electrică în 
RM” etc. În total – 16 asemenea 
manifestări.

Dar activitatea practică, deoa-
rece tot ce ştii trebuie să răsară ca 
iarba verde pe terenul real-social?

De îndată ce a luat diploma de 
licenţă, paralel cu masteratul, s-a 
încadrat pe post de inginer elec-
tric la întreprinderea „Corna” SRL. 
Peste un an i s-a propus un post 

mai înalt în „Grupul Union Fenosa”. 
Şi aici a avansat mereu, iar peste 
trei ani a devenit inginer coordo-
nator în serviciul central de dis-
pecerat – supravegherea marelui 
ansamblu de producere, transpor-
tare şi consumare a energiei elec-
trice pe sectorul republicii deservit 
de „Union Fenosa”.

Şi în cadrul ÎS „Moldelectrica” 
a fost remarcat ca bun specialist, 
oferindu-i-se mai multe posturi 
de răspundere, actualmente fiind 
inginer-şef adjunct al Serviciului 
tehnic de producţie (energie elec-
trică) privind întreaga republică.

De altfel, una din primele pro-
puneri a parvenit chiar de la facul-
tate – predarea unor cursuri. Şi Ion 
Păduraru, cu sentimentul său de 
patriot, a acceptat: astăzi, para-
lel cu serviciul la „Moldelectrica”, 
predă la FEIE cursul „Montarea şi 
exploatarea utilajului electric” şi 
realizează activităţi didactice la 
un alt curs de specialitate: „Partea 
electrică a centralelor”.

Se ştie că specialiştii buni se 
nasc din întâlnirea a două energii: 
cea a discipolului şi cea a mentoru-
lui-profesor. Discipolul Ion Pădu-
raru nu uită să vină cu mulţumiri 
faţă de profesorii săi de la facul-
tatea care l-a format ca specialist: 
Ion Stratan, prof. univ., dr. hab.; 
Victor Pogora, conf., dr.; Valentin 
Arion, prof. univ., dr. hab.; Ilie Ma-
covei, conf., dr.; Ion Proţuc, conf., 
dr.; Ion Sobor, conf., dr., care i-au 
cultivat dragostea faţă de profesie.

În teza sa de docto-
rat „Modelarea surse-
lor de energii regene-
rabile şi determinarea 
costurilor nivelate şi 
a tarifelor”, susţinută 
pe  4 septembrie 2014 
la FEIE, tânăra docto-
randă Cristina Gher-
man, lector superior la 
Catedra Termoenerge-
tică şi Management în 
Energetică, a abordat o 
temă ardentă pentru republică, deoa-
rece Guvernul RM a iniţiat implemen-
tarea unor măsuri de sprijin în dezvol-
tarea energiilor regenerabile, devenind 
stringentă necesitatea elaborării unor 
metode de stabilire a costurilor şi ta-
rifelor, pentru ca să ştim pe ce baze 
financiare putem atrage investitorii în 
acest domeniu nou sau cum să se facă 
diferite calcule atunci când energia eo-
liană, de exemplu, se va „combina” în 
reţeaua generală cu energia produsă 
tradiţional (petrol, gaze).

Sub conducerea ştiinţifică a dlui 
Valentin Arion, prof. univ., dr. hab., 
doctoranda a investigat un câmp sta-
tistico-financiar larg pentru a găsi un 
echilibru între costurile diferitelor ge-
nuri de energie sau între cele de produ-
cere la sursă şi ale consumatorilor finali 
de energie electrică.

În RM potenţialul energiilor regene-
rabile constituie cca 23 la sută din volu-
mul general energetic. E o cotă destul 

de mare şi merită să 
ne ocupăm serios de 
valorificarea acesteia 
în cercetările econo-
mice, inclusiv în teze-
le de doctorat.

Preţul la energiile 
regenerabile astăzi 
este mai ridicat decât 
al energiei electrice 
produsă în mod tra-
diţional, dar situaţia 
cu reducerea din ce 

în ce mai accentuată a volumului de  
energie tradiţională importată din ex-
terior (cca 80 la sută), precum şi exigen-
ţele ecologice ne obligă să recurgem la 
energia vântului, soarelui, care, dezvol-
tându-se, va da şi efectul ieftinirii, iar in-
vestigaţiile costurilor vor oferi o marjă 
de profit sigur pentru viitorii 10-15 ani.

Un examen serios al susţinerii tezei 
atestă nivelul ştiinţific şi importanţa 
socială a acestor investigaţii la UTM 
într-un domeniu astăzi deosebit de 
solicitat în contextul energetic deloc 
simplu atât în lume, cât şi, mai ales, în 
ţara noastră.

Teza a fost susţinută în cadrul facul-
tăţii, deci pe baza potenţialului ştiinţific 
al facultăţii, fapt ce indică calitatea înaltă 
a studiilor la FEIE. Susţinerea unei ase-
menea teze de doctorat la facultate e 
o premieră, căci anterior tezele se susţi-
neau la Institutul de Energetică al AŞM 
sau în ţări străine. Or acesta e un eveni-
ment de succes, demonstrat cu brio.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FEIE
Rândul de sus, de la stânga: l.u. P. Vârlan; l.s. M. Burduniuc; conf., dr. V. Blajă; prodecan, l.s. C. Chelmenciuc; şef catedră TME, prof., dr.hab. V. Arion; şef catedră BTE, prof., dr.hab. M. Chiorsac; 

l.a. L. Vasilică; şef catedră EMM, conf., dr. I. Nucă; şef catedră EF, conf., dr. A. Popuşoi; conf., dr. V. Hlusov; l.s. V. Gropa. 
Rândul de jos: l.s. C. Gherman; preşedinte Club Sportiv, l.s. Z. Melnicova; prodecan, conf. A. Potâng; metodist G. Caminschi; decan, conf., dr. V. Pogora; l. s. I. Dobrea; prof., dr.hab. T. Ambros; metodist 

D. Carlaşuc.

Bun specialist, bun patriot Energiile regenerabile: 
costuri, tarife

9 facultăţi – 9 piloni ai UTM


