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Facultatea de Calculatoare, Informatică 
şi Microelectronică

Dna Liudmila Climoc, 
director general al Com-
paniei Orange-Moldova, 
a absolvit Facultatea de 
Calculatoare, Informatică 
şi Microelectronică în 1997, 
specialitatea Microelec-
tronică şi Dispozitive semi-
conductoare. În acelaşi an 
s-a angajat cu uşurinţă în 
calitate de consultant vân-
zări la „Moldavian Mobile 
Telephone” SRL din Chişinău 
– primul operator de presta-
re a serviciilor în baza NMT.

Cunoştinţele obţinute 
la UTM i-au deschis dru-
mul în profesie, în pofida  
concurenţei acerbe de pe 
piaţa muncii. 

- La UTM m-am convins: este 
foarte important să tratezi cu 
maximă seriozitate cursurile uni-
versitare, spune dna Climoc. La 
facultate am învăţat să deschid 
mai multe sfere, care mi-au ridi-
cat potenţialul profesional, dar 
şi general uman. Facultatea mi-a 
dezvoltat gândirea analitică şi 
strategică, mi-a oferit posibilita-
tea de a privi cu doi paşi înainte. 
Nu mi-a fost teamă de schimbări 
şi am continuat să învăţ la fiecare 
etapă a vieţii. Deşi am finalizat o 
facultate cu profil ingineresc, am 
decis să-mi reorientez eforturile 
în sfera comercială. După doi 
ani de la primul meu job, m-am 
angajat la Compania Orange-
Moldova (pe atunci Voxtel) în 
calitate de consultant vânzări. Şi 
nu m-am oprit aici. Am continu-
at să perseverez şi să privesc în 
perspectivă. În cei 15 ani de acti-
vitate în cadrul acestei companii 
am urcat mai multe trepte, iar de 
6 ani deţin funcţia de director 
general.

Deşi o despart de facultate 
mai mulţi ani, îşi aminteşte cu 
multă recunoştinţă de profe-

sorii de la facultate: dnii Victor 
Şontea, Teodor Şişianu, Viorel 
Trofim, Maria Anischevici, M. 
Saveniuc, dl Filip, care i-au pre-
dat matematica, limba engleză, 
fizica semiconductoarelor, mi-
croprocesoare etc., iar dl  Viorel 
Trofim i-a fost conducător ştiin-
ţific al tezei de licenţă.

Amintindu-şi cu drag de anii 
de facultate, absolventa FCIM, 
dna Ludmila Climoc, reflectea-
ză:

- Studenţia este o perioa-
dă frumoasă din viaţa fiecărui 
om, una plină de trăiri, reuşite 
şi momente care te marchează. 
Este o etapă care te dezvoltă 
intelectual, dar şi te pregăteşte 
să păşeşti în viaţă mai sigur şi 
mai îndrăzneţ, o etapă în care 
obţii abilităţi de comunicare, cu-
noşti oameni noi şi legi prietenii 
frumoase, valabile şi peste ani. 
Tocmai atunci este momentul 
în care trebuie să înţelegi că în 
funcţie de consecvenţa şi perse-
verenţa de care dai dovadă se va 
forma personalitatea ta pe viitor. 
Pe mine, facultatea m-a ajutat 
să devin mai independentă, să 
iau propriile decizii şi să mi le 
asum, bune şi rele. Am învăţat 

să fiu mai responsabilă, mai 
independentă şi mai matură. 
Pentru mine facultatea a în-
semnat un pilon important 
în dezvoltarea principalelor 
abilităţi manageriale.

Dintotdeauna am consi-
derat educaţia o prioritate, 
iată de ce am optat pentru 
susţinerea acestui domeniu 
în rândurile viitorilor profe-
sionişti. Orange Moldova a 
semnat un parteneriat de 
succes cu UTM încă în anul 
2006. Acesta prevede rea-
lizarea mai multor proiecte 
comune ce vizează acorda-
rea asistenţei UTM în plan 
logistic, oferirea burselor 

pentru cei mai buni studenţi, 
organizarea expoziţiilor tema-
tice, suport în organizarea con-
ferinţelor ştiinţifice, amenajarea 
spaţiilor WiFi, pentru ca studen-
ţii să beneficieze de educaţie de 
calitate etc. Asemenea proiecte 
dezvoltăm şi cu alte universităţi 
din Moldova.

A fi student, a păşi în cadrul 
unei facultăţi, este şansa tânăru-
lui care pleacă de acasă, singur, 
departe de cei dragi, în noul 
său drum, pentru a se afirma pe 
deplin în domeniul pe care l-a 
ales. Aici îi cresc aripile, aici i se 
confirmă vocaţia, prinde puteri 
şi îşi alege viitorul. Iată de ce le 
recomand tuturor studenţilor să 
înveţe şi să investească în cunoş-
tinţele lor, indiferent de activita-
tea aleasă. Este important să nu 
lase să treacă anii de facultate 
fără să facă ceva folositor, în spri-
jinul carierei spre care aspiră. Să 
stabilească relaţii interumane 
viabile şi de lungă durată, să fie 
perseverenţi şi ambiţioşi, con-
secvenţi şi muncitori, să gân-
dească progresist. Toate acestea 
sunt garanţia unei cariere de 
succes.

Studenţii FCIM îşi dezvoltă creativi-
tatea tehnică şi ştiinţifică în cadrul Cen-
trului Studenţesc de Creaţie Tehnică 
„HARD & SOFT” şi Centrului Internaţi-
onal „Ingineria Sistemelor Microelec-
tronice şi Dispozitive Biomedicale”. În 
scopul evidenţierii competenţelor şi in-
teligenţei studenţilor aici se organizează 
diverse concursuri naţionale şi internaţi-
onale: „Earth Rover”; „Ingineria sisteme-
lor microelectronice – Sergiu Radăuţan”, 
Concursul naţional de informatică.

Concursul internaţional „Earth Ro-
ver” este dedicat proiectării sistemelor 
robotice mobile la care participă echipe 
de studenţi din RM, România, Ucraina. 
Tematica concursului integrează cunoş-
tinţe din diferite domenii ale ştiinţelor 
exacte: proiectarea şi implementarea sis-
temelor de calcul şi control în timp real, 
tehnologii informaţionale, proiectarea şi 
implementarea bazelor de date, comu-
nicaţii digitale şi analogice, procesarea 
limbajelor naturale, procesarea imagi-

nilor şi a datelor, protecţia informaţiei şi 
inteligenţă artificială. În 2011 preşedinte 
al juriului a fost general-maior, dr. Dumi-
tru Prunariu, primul cosmonaut român. 
Anul acesta „Earth Rover” se află la a 4-a 
ediţie, jubiliară, consacrată aniversării a 
50-a a UTM, fiind planificate două clase 
de concursuri bazate pe concepte de 
procesare a datelor şi inteligenţă artifi-
cială, cu participarea a 10 echipe din RM, 
România, Ucraina. Pentru prima dată vor 
participa şi elevi din licee şi colegii. 

La concursul „Ingineria Sistemelor 
Microelectronice – Sergiu Radăuţan” 
participă studenţi din RM şi România.

Concursul Naţional de Informati-
că a demarat în 2013. La ediţia din anul 
curent se preconizează participarea stu-
denţilor de la 8 instituţii de învăţământ 
din RM.

Astăzi la FCIM sunt implicaţi în cre-
ativitatea tehnică şi ştiinţifică peste 150 
de studenţi.

La facultate îţi cresc aripile Competenţe, inteligenţă, 
mentenanţă

FCIM

Echipa FCIM  la competiţia „Earth Rover 2011”. În centru – general-maior, dr. Dumitru 
Prunariu, primul cosmonaut român.

Istoria FCIM începe odată cu fondarea în 
1967 a Facultăţii de Electrofizică, divizată în 
1987 în FCIM şi FR. Activitatea ştiinţifică în do-
meniu se dezvoltă în cadrul catedrelor Auto-
matica şi telemecanica şi Automatică şi tehnică 
de calcul, care aparţineau Facultăţii de Electro-
tehnică. În 1965 se deschide o nouă speciali-
tate – Dispozitive cu semiconductori, care a stat 

la baza fondării unei noi direcţii ştiinţifice în 
RM. 

În 2002 a fost creat Centrul Naţional de 
Studiu şi Testare a Materialelor (director: 
acad., prof.univ., dr.hab. I. Tighineanu). Un rol 
important în stabilirea strategiei şi direcţiilor 
de cercetare le revine unor personalităţi cu re-
nume mondial: acad. S. Rădăuţan, prof.univ., 

m.c. AŞM, dr.hab. T. Şişianu, prof.univ., dr. I. 
Samusi, prof.univ., dr. S. Rotaru, prof. univ., 
dr.hab. A. Casian, prof.univ., dr.hab. A. Po-
pescu, prof.univ., dr.hab. V. Trofim, prof.univ., 
dr.hab. E. Guţuleac ş.a.

Pe lângă FCIM activează Seminarul de 
profil la specialităţile: Elemente şi dispozitive 
ale tehnicii de calcul şi sistemelor de comandă; 

Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informa-
ţionale;  Modelare matematică, metode mate-
matice, produse de program (preşedinte – prof.
univ., dr.hab. A. Popescu, secretar ştiinţific – 
conf., dr. V. Sudacevschi).

La FCIM activează cu succes Şcoala Docto-
rală de profil „Electronică şi Informatică”. Actu-
almente aici îşi fac studiile 32 de doctoranzi.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FCIM
Rândul I, de la stânga: Alexandru Romanenco, conf., dr. prodecan; Emilian Guţuleac, prof.univ., dr.hab., şef catedră Calculatoare; Radu Melnic, l.s., prodecan; Ion Balmuş conf., dr., decan; Mariana 

Catruc, l.s., prodecan; Anatolie Casian, prof.univ., dr.hab., şef catedră MT; Victor Şontea, prof.univ., dr., şef catedră MIB;
Rândul II: Victor Ababii, conf., dr., prodecan; Boris Varzari, ing., şef Centru de Calcul; Liviu Carcea, conf., director Filieră Francofonă „Informatica”; Victor Beşliu, conf., dr., şef catedră ATI; Vasile Mo-

raru, conf., dr., şef catedră IA; Mihai Braga, conf., dr., şef catedră ŞSU; Viorel Bostan, conf., dr.hab., director Filieră Anglofonă „Computer Science”.


