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Facultatea de Industrie Uşoară 
FIU

Dna Veronica 
Pentelei a absolvit 
Facultatea de Indus-
trie Uşoară (licenţă 
şi masterat) acum 
11 ani. În aceşti rod-
nici ani a reuşit să se 
afirme ca un verita-
bil om de afaceri – a 
fondat o fabrică de 
confecţii pentru co-
pii (brandul Crème 
Brûlée) cu un efectiv 
de 50 de angajaţi – 
specialişti ingineri în 
domeniul confecţii: 
proiectanţi, desig-
neri, tehnologi, mar-
ketologi, cusătorese. 

Dna proprietar de fabrică spune 
că selectează cusătorese printre prac-
ticiene, iar în ceea ce priveşte specia-
liştii ingineri – conlucrează cu facul-
tatea. Invită la lucru studente din anii 
superiori sau imediat după absolvire. 
Studentele şi proaspetele absolvente 
cu spirit creativ pronunțat proiectea-
ză noi modele: designerii chibzuiesc 
asupra formelor, culorilor, texturilor; 
tehnologii conduc munca practică a 
cusătoreselor, au idei privind dota-
rea tehnică a fabricii; marketologii îşi 
arată isteţimea la vânzări şi venituri, 
pentru ca fabrica să ţină piept con-
curenţei pe planul calităţii. Şi toate 
acestea merg bine la firmă, pentru că 
proprietara are o excelentă pregărite 
în specialitatea Modelarea şi tehnolo-
gia confecţiilor din ţesături, precum şi 
în  managementul din domeniul dat 
al industriei uşoare.

Dna Veronica Pentelei deţine şi 
o companie care prestează servicii 
pentru clienţii din străinătate în sis-
temul cunoscut deja pe piaţă – Lohn 
(clienţii trimit materialele şi proiecte-

le la compania din 
Chişinău, iar aceas-
ta le execută şi ex-
pediază producţia 
finită înapoi în stră-
inătate). Compania 
produce confecţii 
pentru copii pen-
tru ambele pieţe – 
locală şi străină.

Om cu o voinţă 
puternică şi cunoş-
tinţe temeinice în 
designul vestimen-
tar, a ştiut unde 
vrea să ajungă şi 
a reuşit să ajungă. 
Este meritul d-sale, 
dar, precum subli-

niază neîncetat chiar ea, este şi meri-
tul, marele merit al UTM.

 UTM mi-a format o gândire ex-
presă orientată spre domeniul pe care 
l-am ales – designul vestimentar. Mi-a 
dat prin minunaţii săi profesori o logi-
că anume şi iată că acum pot spune 
că sunt în rândul oamenilor de afaceri, 
declară nu fără mândrie tânăra absol-
ventă a FIU, UTM.

Actualmente, călătorind prin di-
ferite ţări europene, acumulează ex-
perienţă, deci ascensiunea continuă. 
Fabrica merge bine, prosperă, bran-
dul hăinuţelor „Crème Brûlée” este cu-
noscut. La sigur, vom auzi şi pe viitor 
noutăţi pe linia de progres industrial 
a Moldovei noastre prin asemenea 
oameni.

Tânăra businessmană Veronica 
Pentelei mulţumeşte afectuos pro-
fesoarelor de la FIU care i-au influen-
ţat destinul: Marcela Irovan, conf., 
dr.; Stela Balan, conf., dr.; Angela 
Scripcenco, conf., dr.; Elena Mustea-
ţă, conf., dr.; precum şi dlui Constan-
tin Spânu, conf., dr., fost decan.

Începând cu a.u. 
2007-2008, FIU dezvoltă 
o colaborare frumoasă şi 
fructuoasă cu Clubul In-
ternaţional al Femeilor 
din Moldova (CIFM), orga-
nizaţie creată în 1997, care 
întruneşte femei din diferi-
te ţări, având ca obiectiv fi-
lantropia şi prietenia. CIFM 
organizează diverse eve-
nimente sociale, culturale 
şi de caritate, unul din ele 
fiind legat de modă şi pro-
movarea brandurilor au-
tohtone. În acest context 
FIU are implicaţii directe 
prin lucrările de design 
vestimentar (colecţiile de 
produse vestimentare) realizate 
de studenţii şi absolvenţii specia-
lităţii Design vestimentar industrial.

S-a creat deja o tradiţie ca 
sursele financiare colectate în 
cadrul manifestărilor să fie do-
nate pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a viitorilor de-
signeri. Astfel, în anul 2008 FIU 
a beneficiat de prima donaţie: 
două maşini de cusut în sumă 
de 9000 lei; în 2012 din suma de 
43000 lei colectată în cadrul ma-

nifestaţiei „Fashion Show” au fost 
procurate şi donate FIU 3 maşini 
de cusut universale, 1 maşina 
specială interlock, 2 manechine 

transformabile de corp feminin, o 
masa specială de calcat cu fier de 
călcat; iar în 2013 facultatea a be-
neficiat de o donaţie pentru labo-
ratoarele Catedrelor Modelarea şi 
tehnologia confecţiilor din piele şi 
Design vestimentar: o maşină de 
cusut cu coloană pentru încălţă-
minte, o maşină de fixat capse, 
trei grosimetre, o masă de călcat 

cu generator de aburi şi fier de 
călcat, două maşini de cusut. De 
asemenea, donaţia a inclus un set 
de cărţi şi reviste de specialitate 
pentru studenţii de la specialităţi-
le Ingineria produselor textile şi din 
piele şi Design vestimentar. 

În timp, această colaborare a 
fost dezvoltată cu susţinerea Pro-
iectului CEED II (finanţat de Agen-
ţia Statelor Unite pentru Dezvol-
tare Internaţională – USAID) şi 
Asociaţiei Patronale din Industria 
Uşoară (APIUS) (creată în 2006 şi 
reprezintă agenţii economici din 
textile, tricotaje, confecţii, maro-
chinărie, încălţăminte şi accesorii 
de modă). Această colaborare are 
un caracter complex, cu obiective 
clare privind contribuţia membri-
lor parteneriatului la prosperarea 
industriei uşoare a RM. 

Facultatea exprimă mulţu-
miri, pe această cale, dnelor Ma-
rie Moser – preşedinta Clubului 
Internaţional al Femeilor din 
Moldova; Doina Nistor – direc-
tor executiv al proiectului CEED 
II; prof. univ. Maria Gheorghiţă, 
reprezentant al proiectului CEED 
II, şi tuturor care au contribuit la 
aceste nobile gesturi de donaţie 
a utilajelor şi materialelor pentru 
studenţii FIU.

Veronica Pentelei – 
veritabil 
om de afaceri

Colaborări fructuoase

FIU şi-a început activitatea pe 2 februarie 
1995. În noiembrie 1995 în baza Catedrei Teh-
nologia şi proiectarea constructivă a confecţiilor 
au fost constituite trei catedre noi: Tehnologia 
confecţiilor din ţesături şi tricoturi, Modelarea con-
fecţiilor din ţesături şi tricoturi, Bazele designului 
şi creaţiei tehnice. În urma acestei reconfigurări 
catedra TPCC şi-a sistat activitatea, obiectivele 
acesteia fiind preluate de noile catedre: Tehnolo-
gia confecţiilor din ţesături şi tricoturi şi Modelarea 
confecţiilor din ţesături şi tricoturi. 

În 1998 a fost fondată Catedra Modelarea 
şi tehnologia confecţiilor din piele, are loc pri-
ma admitere la specialitatea Tehnologii po-
ligrafice. Se deschid 2 specialităţi: Inginerie şi 
management în industria uşoară (1999), Arte 
decorative, opţiunea Design textil (2012). În 
2005 Catedra BDCT e divizată în: Design şi teh-
nologii poligrafice şi Design vestimentar. 

Odată cu fondarea facultăţii au fost puse 
bazele creării şcolii ştiinţifice autohtone în do-
meniul industriei uşoare. În 1996, 1997 a fost 

organizat Simpozionul interuniversitar Crea-
tivitate. Tehnologie. Marketing cu participarea 
specialiştilor din România, Ucraina, Rusia; ini-
ţiate studii de doctorat la specialităţile Teoria 
şi istoria artelor şi Pedagogia vocaţională.

Cercetările ştiinţifice realizate la FIU sunt 
prezentate la conferinţe ştiinţifice, publicate 
în ediţii de specialitate. În 1995-2013 au fost 
obţinute 4 brevete de invenţie, înregistrate 16 
modele industriale de încălţăminte, editate 
20 de manuale, monografii, publicate 100 de 

articole în reviste de specialitate, 850 articole 
ştiinţifice – în culegerile diverselor conferinţe 
şi simpozioane. Cadrele didactice participă la 
expoziţii de artă şi design vestimentar din RM 
şi străinătate.

A evoluat constant şi contigentul de stu-
denţi, în 2007 atingând cea mai înalta cotă – 
1468. Actualmente la facultate activează 57 
de cadre didactice, inclusiv 20 de conferen-
ţiari, doctori în ştiinţe, 26 lectori superiori, 11 
lectori universitari şi asistenţi.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FIU
De la stânga: Angela Scripcenco, conf., dr., şef catedră TCŢT; Marcela Irovan, conf., dr., prodecan; Svetlana Cangaş, conf., dr., prodecan; Viorica Cazac, conf., dr., şef catedră DTP; Valentina Bulgaru, 

conf., dr., decan; Marina Malcoci, conf., dr., şef catedră MTCP; Elena Musteaţă, şef catedră DV; Neonila Siroş, lector superior; Stela Balan, conf., dr., şef catedră MCŢT; Irina Tutunaru, conf., dr., prodecan, 
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