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Facultatea de Inginerie şi Management în 
Electronică şi Telecomunicaţii 

FIMET

FIMET a fost fondată în 1987, ca urmare a 
divizării Facultăţii de Electrofizică. Denumirea 
iniţială: Facultatea de Radioelectronică, în 2001 
redenumită Facultatea de Radioelectronică şi 
Telecomunicaţii (FRT), iar în 2013 – Facultatea de 
Inginerie şi Management în Electronică şi Tele-
comunicaţii. De la fondare, facultatea a pregătit 
5851 de ingineri. 

Deşi, formal, a fost creată în 1987, istoria 
FIMET începe odată cu fondarea Facultăţii de 
Electrofizică – FE (1967). În componenţa FE 
au fost incluse Catedrele de Fizică, aflată azi în 
componenţa FIMET; Construirea şi producerea 
aparatajului electronic (CPAE), Sisteme dirijate de 

comunicaţii (azi – Telecomunicaţii) şi Metrologie, 
măsurări şi verificarea calităţii.

Catedra Sisteme şi dispozitive electronice a 
fost creată în 1972 în cadrul FE cu denumirea 
iniţială CPAE şi pregătea ingineri la specialita-
tea Construirea şi producerea aparatajului radio 
(CPAR) – una din cele mai solicitate pe atunci 
la UTM. În 1977 a fost deschisă şi specialitatea 
Construirea şi producerea aparatajului electronic 
de calcul (CPAEC). În 1973-1987 la Catedra CPAE 
au fost pregătiţi 937 ingineri: 649 la specialitatea 
CPAR şi 288 – la CPAEC.

În anii ’90 specialităţile facultăţii au fost rede-
numite de mai multe ori, unele dintre ele având 

şi câteva specializări. În 1997 a fost organizată 
Catedra Sisteme optoelectronice (SOE, azi SRCO). 
Iniţial catedra asigura procesul de studii la spe-
cialitatea Sisteme optoelectronice, iar din 1999 
– şi la specialitatea Inginerie şi management în 
telecomunicaţii. În 2004 studenţii Academiei de 
Telecomunicaţii şi Informatică au fost transferaţi 
la UTM, sporind substanţial contingentul facul-
tăţii. Pentru asigurarea procesului de instruire 
la specialitatea Telecomunicaţii, în componenţa 
FRT este instituită Catedra Radiocomunicaţii.

Calitatea procesului de pregătire a cadrelor 
inginereşti la facultate e asigurată de implica-
rea cadrelor didactice, doctoranzilor, maste-

ranzilor, studenţilor în activitatea de cercetare. 
În 2009-2014 au fost realizate 9 proiecte insti-
tuţionale, programe de stat, bilaterale, granturi 
internaţionale, de inovare şi transfer tehno-
logic cu un volum de finanţare de cca 2 mil. 
700 mii lei; în cadrul saloanelor şi expoziţiilor 
internaţionale de inventică au fost obţinute 20 
medalii de aur, 13 de argint, 5 de bronz; au fost 
organizate două ediţii ale Conferinţei internaţi-
onale „Telecomunicaţii, Electronică şi Informati-
că” (2010, 2012), cu participarea colaboratorilor 
ştiinţifici din 12 ţări; fiind publicate 322 articole 
în 4 volume (câte 2 la fiecare ediţie) cu un vo-
lum total de 1774 pagini.

Din experi-
enţa de student, 
apoi şi de cadru 
didactic al UTM 
pot spune cu 
toată încrederea: 
FIMET pregăteşte 
ingineri de înal-
tă calificare. Tot 
ce am reuşit în 
dezvoltarea mea 
profesională o 
datorez în primul 
rând profesorilor 
Catedrei Sisteme optoelectronice, 
decanatului, care mi-au permis să 
activez iniţial în cadrul Centrului de 
Calcul al facultăţii în calitate de ingi-
ner-programator, deservind o reţea 
performantă de calculatoare. Ulteri-
or am devenit lector asistent, lector 
universitar, iar după absolvirea mas-
teratului – lector superior. 

În ultimul an de studii la faculta-
te mi-am făcut practica la Uniflux-li-
ne SA, companie de succes în dome-
niul TIC. Acolo am studiat tehnologi-
ile de comutare în pachet: ATM, Fra-
me Relay, X.25, IP, NGN, MPLS, care 
reprezintă protocoalele de bază în 
procesul funcţionării reţelei Uniflux-
line. După absolvirea facultăţii am 
fost angajat ca inginer la Uniflux-li-
ne, iar după absolvirea Academiei 
CISCO am urcat mai multe trepte 
ierarhice – şef serviciu ingineri, ma-
nager proiecte corporative, director 
tehnic, iar din 2006 – director exe-
cutiv. Uniflux-line e o reţea multi-
service de transport date, destinată 
comasării reţelelor de comunicații 
într-un sistem unic informaţional cu 
posibilitatea de acces în timp real. 
Reţeaua utilizează soluţii tehnologi-
ce şi echipament performant oferit 
de firme cu renume mondial: CISCO 

Systems, RAD, 
Mikrotik, Hewlett 
Packard, APC etc. 

În cadrul FI-
MET funcţionea-
ză 37 laboratoare 
şi 8 săli de calcu-
latoare pentru 
studierea micro-
procesoarelor, 
t e h n o l o g i i l o r 
informaţionale, 
securităţii siste-
melor informaţi-

onale şi de transmisiuni multiplex, 
comunicaţiilor optice, reţelelor de 
comunicaţii digitale, comunicaţiilor 
mobile, tehnologiilor moderne de 
telecomunicaţii, software-ului în 
electronică şi comunicaţii, reţelelor 
de calculatoare, tv, audio, video şi 
robototehnicii, proiectării asistate 
de calculator etc.

Parteneriatul FIMET cu diverse 
companii IT de renume a permis 
modernizarea bazei tehnico-ma-
teriale a facultăţii. Astfel, Uniunea 
Internaţională de Telecomunicaţii a 
sponsorizat utilarea cu echipament 
performant a unui laborator de 
comunicaţii modern; SA Moldcell 
– a unui laborator de comunicaţii 
mobile GSM şi a unei săli de calcu-
latoare; reprezentanţa Chişinău a 
Companiei ISKRATEL, Slovenia – a 
unei centrale digitale de comutaţie 
SI-2000; reprezentanţa Chişinău SIS 
Solutions&Service a Companiei SI-
EMENS, Germania – a unei centrale 
digitale de comutaţie HiCom 300; 
SA Moldtelecom – a unui laborator 
de comunicaţii optice în baza siste-
mului de transmisiuni E3, PCM-480 
şi a unui laborator de tehnologii 
avansate în telecomunicaţii, în ca-
drul căruia studenţii acumulează 

cunoştinţe practice în domeniul 
configurării tehnologiilor FTTx, 
ADSL, NGN, dezvoltarea serviciilor 
de telefonie fixă, Internet în bandă 
largă, televiziune digitală IPTV. 

Pe lângă procesul didactic, ca-
tedrele facultăţii desfăşoară o am-
plă activitate ştiinţifică. Profesorii şi 
studenţii publică articole în culegeri 
şi reviste ştiinţifice naţionale şi inter-
naţionale, monografii şi manuale, 
prezintă comunicări ştiinţifice la di-
verse conferinţe naţionale şi inter-
naţionale de specialitate.

O altă oportunitate în cadrul 
FIMET o reprezintă proiectele de 
mobilitate care permit studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor, cadre-
lor didactice ale UTM să studieze în 
ţările-membre ale consorţiului din 
proiectul dat. La FIMET se află în de-
rulare proiectele de mobilitate EU-
ROEAST şi INFINITY, având  parteneri 
europeni din Italia, Finlanda, Polonia, 
Germania, Belgia, Franţa, Spania, 
Portugalia, Cehia, Estonia, Slovenia. 
În cadrul proiectelor de mobilitate, 
studenţii pot aplica pe o perioadă de 
6-10 luni, masteranzii – 6-24 luni (Full 
Master), doctoranzii – 6, 12, 18 sau 
34 luni, post-doctoranzii – 6 luni, be-
neficiind şi de burse lunare de 1000, 
1500 şi respectiv 1800 euro. 

De comun acord cu Asociaţia 
RENAM şi USAID, la FIMET au fost 
lansate studiile CISCO – cursuri ex-
tracurriculare, facultative, care com-
plementează cunoştinţele de bază 
cu cele în domeniul TIC. Academia 
CISCO oferă cursuri online, instru-
mente interactive, studii de labora-
tor pentru a urma o carieră în IT.

Dinu ŢURCANU,
lector superior universitar, 

magistru,
absolvent FIMET-2002

Una din manifestările de am-
ploare organizate de FIMET este 
Conferinţa internaţională „Teleco-
municaţii, electronică şi informa-
tică” – ICTEI. Savanţi şi specialişti 
marcanţi din SUA, Germania, Marea 
Britanie, România, Federaţia Rusă, 
Ucraina, Lituania, Bulgaria, Belgia, 
Macedonia, Portugalia, Africa de Sud, 
Spania, alte ţări îşi prezintă aici recen-
tele realizări, depăşind cadrul ştiinţi-
fico-didactic prin abordarea tematicii 
foarte actuală azi a telecomunicaţii-
lor, electronicii şi informaticii. Aceas-
tă abordare trezeşte atât interesul 
mediului ştiinţific-academic, cât şi al 
forurilor conducătoare ale statului, 
societăţii civile, cum ar fi AŞM, MTIC, 
Ministerul Educaţiei, CNAA, Institutul 
pentru Ştiinţa Calculatoarelor al Aca-
demiei Române, Asociaţia Informa-
ţională pentru Cercetări şi Educaţie 
din Moldova, Societatea Fizicienilor 
din Moldova, Societatea de Inginerie 
Biomedicală din Moldova, precum 
şi al diferitelor companii adiacente 
domeniului: Allied Testing, Moldcell 
SA, Moldetelecom SA, RENAM, In-
formbusiness, Uniflux line, ANRCETI 
etc.

Pe lângă abordările teoretico-
ştiinţifice ale problemelor prioritare 
din domeniile vizate, conferinţele 
ICTEI se încununează de fiecare dată 
şi cu realizări practice de anvergură. 
De exemplu, în cadrul Conferinţei 
ICTEI-2010 a avut loc inaugurarea 
canalului optic Republica Moldova – 
România, conectat la reţeaua acade-
mică transeuropeană GEANT, dedicat 
finalizării cu succes a unor proiecte 
internaţionale: „New RENAM-RoEdu-

Net gateway based on CWDM tech-
nologies implementation” al NATO şi 
„SEE-GRID e-Infrastructure for regio-
nal e-Science” al Comisiei Europene. 
Prin intermediul acestui Fiber Linc 
modern de comunicaţii optice in-
stituţiile ştiinţifice şi de învăţământ 
superior din RM obţin un canal per-
formant cu o viteză de 10 mii MB/sec 
(10 GB/sec), de 30 de ori mai puternic 
decât conexiunea anterioară prin ra-
diounde din Iaşi, care se realiza la o 
viteză de 4 MB/sec, ceea ce facilitează 
accesul acestor instituţii la sistemul 
informaţional european şi utilizarea 
atât a internetului propriu-zis, cât şi a 
televiziunii şi telefoniei.

Iar punctul culminant al IC-
TEI-2012 l-a constituit inaugurarea 
unui Laborator de Tehnologii Avansa-
te în Telecomunicaţii, primul de acest 
nivel în RM, înzestrat cu utilaj ultra-
modern de către cea mai mare com-
panie de comunicaţii de la noi – SA 
MOLDTELECOM. Noul laborator are o 
capacitate de 24 de locuri şi este dotat 
cu cele mai avansate tehnologii uti-
lizate pe scară largă la nivel mondial: 
FTTx, ADSL şi NGN. Costul acestuia se 
estimează la 3,5 mil. lei. 

Un plus deosebit al conferinţelor 
ICTEI îl constituie prezenţa studenţilor 
în cadrul lucrărilor în plen la unele sec-
ţii, aceasta fiind o dovadă că generaţia 
de mâine a exploratorilor tărâmului 
informaţional sesizează amploarea şi 
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