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Ludmila Botnaru a absol-
vit Facultatea de Inginerie şi 
Management în Construcţia 
de Maşini acum 6 ani, speci-
alitatea Inginerie şi manage-
ment în construcţia de maşini. 
În acest răstimp a reuşit să 
atingă în carieră linia de di-
rector general al Companiei 
„GRIP Engineering” – Societa-
te cu răspundere limitată fon-
dată în Germania, respectiv 
– cu capital integral german, 
care a deschis o întreprindere 
de fabricaţie a pieselor meta-
lice în domeniul construcţia 
de maşini în comuna Goianii Vechi, o suburbie 
a Chişinăului. În special, întreprinderea se ocu-
pă de prelucrarea mecanică a metalelor: pro-
iectarea şi fabricarea diverselor echipamente, 
cum ar fi, de exemplu, aparatele de testare a 
materialelor – metalice, lemnoase, textile etc.

După absolvirea masteratului Ludmila a 
activat iniţial în calitate de inginer de categorie 
începătoare, apoi – şefă de secţie, vicedirec-
tor, iar peste puţin timp – director general. O 
ascensiune foarte rapidă pentru o perioadă de 
doar 6 ani. Esenţial este că absolventa UTM are 
o asemenea capabilitate.

 UTM m-a format temeinic ca specialist. 
Cunoştinţele obţinute la Catedra Inginerie şi 
management în sisteme de producţie, condusă 
de dl Demian Uşanlî, conf. univ., dr., m-au făcut 
puternică în profesie: atât sub aspect pur ingi-
neresc, cât şi al economiei şi managementului. 
Folosindu-mă de prilej, aş vrea să exprim since-
re mulţumiri profesorilor mei: Ion Ruşica, conf., 
dr., Andrei Ciobanu, conf. (au predat Tehnolo-
gia construcţiei de maşini), Iurie Ciofu, conf., dr. 
(Studiul şi tehnologia materialelor), Dumitru 
Odainâi, lect. sup. (Microeconomia şi statistica), 
Daniela Secrieru, lect. sup. (Managementul eco-
nomic), Valentina Catanoi, lect. sup. (Economia 
financiară), Vasile Mămăligă, conf., dr., (Mana-
gementul general), spune tânăra directoare.

Materialele pentru producerea aparatelor 
de testare se aduc din Germania, tot de acolo 
vin şi comenzile de producţie. Compania are 
o subunitate situată în Germania, care orga-
nizează comenzile de producție şi prestarea 
materialelor respective. La întreprinderea din 

Moldova proiectanții, de-
signerii, muncitorii ope-
rează tot felul de lucrări, 
consultându-l permanent 
pe comanditar, până când 
se ajunge la modelul dorit. 
Toate tratativele şi demon-
strările de modele pro-
iectate se efectuează prin 
internet, astfel că operati-
vitatea executării comenzi-
lor este asigurată în timp şi 
calitativ.

Tânăra directoare Lud-
mila Botnaru veghează ne-
contenit asupra randamen-

tului general al companiei. Despre succesele 
obţinute în acest sens vorbesc şi diplomele 
pentru aportul financiar substanţial în bugetul 
localităţii în calitate de contribuabil valoros, 
acordate de primăria comunei Ciorescu, din 
care face parte Goianii Vechi. În acest sens îi 
sunt de mare folos cunoştinţele economice 
şi manageriale pe care facultatea/catedra au 
avut previziunea să le includă în porgramele 
didactice pentru viitorii ingineri. Cu toate că 
aceştia au orientarea spre maşini şi metale, ei 
învaţă şi să conducă eficient unităţile industri-
ale, oricât de mari şi complicate ar fi acestea. 
Iată că şi întreprinderea germană „GRIP Engi-
neering” lucrează cu profit, asigurând şi multe 
locuri de muncă pentru specialiştii locali, inclu-
siv pentru absolvenţii UTM.

Absolventa ţine legături permanente cu 
facultatea şi în vederea contribuirii cu diferite 
sponsorizări la dotărille tehnice ale labora-
toarelor, oferind şi locuri pentru stagiile de 
practică ale studenţilor, masteranzilor, doc-
toranzilor, căci stagiile de practică, se ştie, au 
un rol crucial în formarea specialiştilor, iar în 
condițiile de piaţă nu e deloc uşor să le obţii. 
Deci susţinerea catedrei sub acest aspect este 
deosebit de preţioasă, lucru pentru care şi 
catedra răspunde cu reciprocitate prin diferi-
tele consultări ştiinţifico-tehnice solicitate de 
întreprindere.

Ludmila Botnaru duce cu demnitate faima 
Alma Mater, iar aceasta, la rândul său, obţine 
un autentic feedback despre succesul profe-
sional al absolvenţilor săi, convingându-se că 
drumul calităţii didactice elaborate este corect.

A fost înfiinţat în baza şco-
lii profesionale nr. 75, din 1990 
– Liceul Tehnic din Chişinău. 
În 1991 liceul a fost reorga-
nizat în Colegiul Tehnic din 
Chişinău. În 2000 Colegiul a 
fost transferat în cadrul UTM, 
în componenţa Facultăţii de 
Inginerie şi Management în 
Construcţia de Maşini.

Colegiul pregăteşte spe-
cialişti în domeniul construc-
ţii de maşini, în specialităţile: 
Maşini-unelte şi scule cu spe-
cializările: Tehnologia fabricării 
şi exploatarea sculelor; Asigu-
rarea tehnologică şi reglarea 
maşinilor-unelte cu comandă 
numerică şi roboţilor industri-
ali; Tehnologia prelucrării 
materialelor cu specializarea: 
Tehnologia prelucrării materi-
alelor la maşini-unelte cu co-
mandă numerică.

Colegiul dispune de săli 
de clasă spaţioase, laboratoa-

re de fizică, chi-
mie, metrologie 
şi standardizare, 
electronică şi 
acţionări electri-
ce, tehnologie a 
materialelor, me-
canică aplicată, 
laboratoare de 
maşini-unelte cu 
dirijare progra-
mată, informatică, infografică 
şi bazele proiectării asistate 
de calculator, ateliere dotate 
cu maşini-unelte şi utilaje teh-
nologice moderne.

Desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ este asi-
gurată de profesori cu expe-
rienţă, în frunte cu directorul 
Dumitru Vengher. În cadrul 
celor 3 catedre: Discipline 
liceale (şef: S. Gherboveţ), 
Discipline de specialitate 
şi instruire practică (Gh. 
Codreanu), Îndrumători 

de grupe (L. Ro-
taru) activează 
36 cadre didac-
tice, inclusiv: 3 
doctori în ştiinţe 
f izico-matema-
tice (I. Leahu, B. 
Constantinov, V. 
Cernii), 1 doctor 
în ştiinţe biologi-
ce (L. Ceban); 2 

– cu gradul didactic I; 30 – cu 
gradul didactic II.

Elevii  participă anual la 
concursul „Rube Goldberg” 
organizat de UTM, la concur-
suri şi olimpiade republicane.

Colegiul colaborează cu 
30 de întreprinderi construc-
toare de maşini, în cadrul 
cărora elevii îşi desfăşoară 
practica tehnologică şi de 
diplomă, între care: GRIP En-
ginering, Aileron-M, ASPA-
Orhei, TOPAZ, Mecagro,  Mol-
dovahidromaş. 

În 6 ani – director general 
al Companiei germane

Colegiul Tehnic al UTM

În fotografie: Viorica Curnicov – inginer formare cadre, Ion Corcodel – maistru superior, lider 
sindical colaboratori, Olga Gaifutdinova – metodist, lider sindical elevi, Diana Borş – director-ad-
junct pentru instruire şi educaţie, Dumitru Vengher – director, Svetlana Gherboveţ – şef Catedră 
discipline liceale, Gheorghe Codreanu – şef Catedră discipline de specialitate şi instruire practică, 
Lidia Rotaru – şef catedră îndrumătorilor de grupă, Nicolae Frunza – director-adjunct pentru gos-
podărie.

La fondarea sa în 1964, la IPC a fost 
deschisă o specialitate de profil mecanic 
– Maşini şi aparate în industria alimentară. 
Concomitent, s-a deschis şi Facultatea de 
Mecanică cu 137 de studenţi la secţia cu 
frecvenţă la zi şi o secţie cu frecvenţă re-

dusă, unde au fost transferaţi studenţi de 
la filialele unor institute din Moscova.

În 1993 Facultatea de Mecanică a fost 
divizată în două structuri separate – Fa-
cultatea de Inginerie şi Management în 
Mecanică (FIMM) şi Facultatea de Inginerie 

şi Management în Construcţia de Maşini 
(FIMCM). În 2011 FIMM îşi modifică denu-
mirea în Facultatea de Inginerie Mecanică 
şi Transporturi (FIMT ). Iar la 1 septembrie 
2014, în baza comasării celor două facul-
tăţi – FIMT şi FIMCM, a fost creată o facul-

tate nouă – de Inginerie Mecanică, Indus-
trială şi Transporturi (FIMIT ). În postul de 
decan al noii Facultăţi IMIT a fost numit dr. 
ing., conf. Vasile Cartofeanu, anterior de-
can al fostei FIMT.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FIMIT
Rândul 1, de la stânga: Mircea Bernic, dr.hab., conf., şef Departament PMAI; Ilie Manoli, dr., conf., şef program; Valeriu Podborschi, conf., şef Departament DIP; Galina Dicusar, dr., prof.univ., prode-

can; Vasile Cartofeanu, dr., conf., decan; Elena Rusu, dr., conf.; Iurie Căpăţână, dr., conf., prodecan; Leonid Dohotaru dr., conf., şef Departament Matematica; Vasile Plămădeală, prodecan.
Rândul 1I: Igor Rotaru, şef CC; Valeriu Dulgheru, dr.hab., prof.univ., şef Departament BPM; Iurie Ciofu, şef program; Petru Stoicev, dr.hab., prof.univ., şef Departament IMI; Sergiu Dântu, 

dr., conf., şef Departament GDDTI; Sergiu Mazuru, dr., conf., şef Departament TCM; Demian Uşanlî, dr., conf., şef program; Alexei Toca, dr., prof.univ., şef program; Victor Ceban, dr., conf., şef 
program; Odainâi Dumitru, prodecan.


