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Absolvenţi UTM-2014: Licenţă – Masterat
Pe ogorul didactico-ştiinţific al UTM a ră-

sărit o nouă promoţie impunătoare de 2032 
de ingineri-Licenţă în 60 de specialităţi şi 
543 ingineri-Masterat în 42 de programe.

Este un prinos foarte preţios, care fortifi-
că economia naţională a RM pentru a susţine 
examenul perioadei moderne de gestionare 
socio-economică bazată pe cunoştinţe din 
ce în ce mai performante.

Pentru a evalua mai sesizabil acest pri-
nos, vom prezenta în continuare statistica 
pentru ultimii 16 ani.

Promoţii la ciclul I – Licenţă:
a.1999 – 1098 absolvenţi; a.2000 – 1499;
a. 2001 – 1444; a. 2002 – 1547;
a. 2003 – 2017; a. 2004 – 1762;
a. 2005 – 1939; a. 2006 – 2000;
a. 2007 – 2428; a. 2008 – 2913;
a. 2009 – 3017; a. 2010 – 3013;
a. 2011 – 3043; a. 2012 – 2840;
a. 2013 – 2532; a. 2014 – 2032.
Din a. 2010 UTM are şi promoţii la ciclul 

II – Masterat:
a. 2010 – 233 absolvenţi;
a. 2011 – 448;

a. 2012 – 520;
a. 2013 – 556;
a. 2014 – 543.
Deci în ultimii 16 ani UTM a lansat 37424 

ingineri Licenţă-Masterat pentru cele mai te-
meinice ramuri economico-industriale: radi-
oelectronică şi telecomunicaţii; calculatoare, 
informatică şi microelectronică; energetică; 
nanotehnologii; inginerie mecanică şi trans-
port; inginerie şi management în construc-
ţia de maşini; inginerie şi management în 
industria alimentară; industria uşoară; ca-
dastru, geodezie şi construcţii; arhitectură şi 
urbanism; inginerie economică şi business; 
design interior, industrial, vestimentar; ingi-
neria şi managementul mediului.

Logica acestor cifre şi fapte arată cu eloc-
venţă că UTM plasează societatea noastră pe 
linia unui trend pozitiv al dezvoltării durabi-
le.

Prezentăm în continuare descrierea suc-
cintă a unor proiecte de diplomă de la toate 
cele 10 facultăţi ale UTM, acestea reprezen-
tând valoarea colectivă a calităţii pregătirii 
absolvenţilor UTM.

Diversitatea tehnologiilor şi 
produselor mass-media ar putea 
influenţa subdimensionarea intere-
sului cititorilor pentru carte, disper-
sându-l în atracția pentru multiple 
posibilităţi de informare, în scopuri 
cognitive, educative sau distractive. 
În vederea menţinerii interesului 
pentru carte, absolventa programu-
lui de formare „Design şi Tehnologii 
Poligrafice”, Facultatea de Industrie 
Uşoară, Ina Moroşanu, recomandă 
în proiectul său de licenţă „Parti-
cularităţi de soluţionare estetică 
şi constructivă a revistelor specia-
lizate” utilizarea revistelor speciali-
zate pentru promovarea inteligentă 
a ediţiilor de carte.   

Prototipurile revistelor prezen-
tate la susţinerea proiectului de 
licență au fost concepute cu multă 

atenţie, obiectivele proiectului vi-
zând: elaborarea siglei colecţiei de 
reviste, analiza, elaborarea şi identi-
ficarea materialului ilustrativ şi tex-
tual, conceperea aspectului estetic 
al copertelor, paginilor de interior 
şi de final, alegerea formatului şi co-
relarea proporţională a elementelor 
de ieşire cu formatul elementelor 
ediţiilor, alegerea corpului (font-
ului) de literă, mărimea, culoarea, 
alinierea, analiza materialelor reco-
mandate pentru realizarea reviste-
lor, soluţionarea constructivă şi teh-
nologică, planificarea sistemului de 
fabricaţie a revistelor specializate şi 
evaluarea economică a proiectului.

Noutatea conceptuală şi ori-
ginalitatea estetică a revistelor 
prezentate rezidă şi în soluţiile 
constructive elaborate: utilizarea 

elementelor de ieşire integrate cu 
paginile de interior, caracteristicile 

dimensionale ale elementelor de ie-
şire fiind stabilite utilizând sistemul 
de proporţionare „secţiunea de aur”. 
Pe lângă predestinaţia estetică, ele-
mentele de ieşire au şi un important 
rol funcţional în calitate de elemen-
te ale cuprinsului. Astfel, elementul 
„cuprins” este substituit cu elemen-
tele de ieşire, care totodată facilitea-
ză accesul cititorului către secţiunea 
cu interes prioritar. Având ca puncte 
de plecare elementele constituente 
ale revistei: spaţiul alb, elementele 
textuale, imaginile/fotografiile şi 
elementele grafice,  competitoa-
rea a elaborat macheta paginilor 
de interior, analizând în acest scop 
mai multe metode de machetare şi 
utilizând diferite aplicaţii compute-
rizate. 

Proiectul a fost elaborat în co-

laborare cu promotorul ediţiilor de 
carte online Bestseler.md cu scopul 
implementării reale, dovadă fiind 
scrisoarea-confirmare de imple-
mentare a proiectului. 

2014 a fost un an prodigios pen-
tru toate programele de formare 
din cadrul FIU, absolvenţii prezen-
tând proiecte de licență originale şi 
competitive, cu soluţii estetice, con-
structive şi tehnologice inovative, 
argumentate din aspectul eficienţei 
economice, actuale şi conforme în 
contextul integrării europene şi al 
globalizării economice.

Cazac Viorica,
şef Catedră Design şi Tehnolo-

gii Poligrafice,
conf. univ., dr. 

Aflându-se în căutarea unor noi 
oportunităţi în modernizarea apara-
telor automatizate de cafea, inclusiv 
alimentarea lor de la surse autono-
me de energie, Compania „M-Con-
sulting” SRL din Chişinău a solicitat 
soluţii absolvenţilor FEn. Acesta a 

fost primul pas în elaborarea pro-
iectului de licenţă „Modernizarea 
sistemului electromecanic pentru 
aparatele automatizate de cafea” 
(autor: Adrian Ţurcanu, absolvent al 
Catedrei „Electromecanică şi Metro-
logie” (CEM); conducător ştiinţifico-

tehnic: Ilie Nucă, conf., dr. ing., şeful 
CEM).

Modernizarea tehnică realizată 
de absolventul Ţurcanu rezidă în 
substituirea operaţiilor manuale la 
schimbarea filtrelor de cafea cu un 
sistem electromecanic automatizat 

FE
Modernizarea unui sistem electromecanic

cu servomotor, care nu mai necesită 
implicare manuală. Astfel se eco-
nomiseşte timp, braţe de muncă şi 
sporeşte profitabilitatea.

Cea de-a doua sarcină a pro-
iectului a constat în autonomia de 
funcţionare a aparatelor date în ca-
zul în care acestea sunt deconectate 
de la reţeaua cu curent electric, fiind 
utilizate în sânul naturii. În acest 
sens a fost elaborat un sistem de 
alimentare electrică de la un panou 
fotovoltaic. Absolventul Ţurcanu a 
dimensionat sistemul electromeca-
nic, a construit sistemul de coman-
dă şi programul pentru controler, 
folosind cunoştinţe din diverse do-
menii: tehnologii IT, motoare elec-
trice, convertoare, senzori, traduc-
toare, electronică de putere.

„M-Consulting” SRL a confirmat 
că metodologia şi algoritmul mo-
dernizării sistemului electromeca-
nic pentru aparatele automatizate 
de cafea, realizată de absolventul 
nostru, va fi implementată în pro-
ducţie. Lucrarea a fost expusă şi în 
cadrul sesiunii de comunicări şti-
inţifice ale studenţilor „FIESC-ElS-
tud-2014” a Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, România. 

Conf., dr. ing. Ilie Nucă, a menţi-
onat că în anul curent specialitatea 
de electromecanică are 28 de ab-
solvenţi, 7 dintre care au prezentat 
mostre experimentale, ceea ce de-
monstrează o pregătire profesio-
nală solidă, fapt subliniat, de altfel, 

şi de dl Sergiu Ivanov, prof. univ. la 
Universitatea din Craiova, preşedin-
te al Comisiei de Stat, precum şi de 
reprezentanţii mai multo întreprin-
deri prezenţi la susţinerea proiec-
telor de licenţă la FEn: Compania 
Lafarge Ciment (Moldova), Regia 
transport electric Chişinău, Compa-
nia ElectroTehnoImport SRL, Zona 
Economica Libera „Ungheni-Busine-
ss”, Compania „Lear”.

Programele didactice la aceas-
tă catedră se modifică din timp în 
timp, conform cerinţelor mediului 
economic. Dacă mai înainte, de 
exemplu, proiectarea privea doar 
unele maşini electrice, acum ea are 
în vizor sisteme electromecanice in-
tegrate. Un sistem este format din 
motor electric, convertor de pute-
re, comandă prin procesoare sau 
controlere industriale, senzori, tra-
ductoare. Sistemul poate realiza nu 
doar o singură operaţie tehnică, ci 
un proces tehnologic în ansamblu. 
Aceasta este linia nouă de pregătire 
a tinerilor ingineri cu un orizont şi 
abilităţi largi.

La formarea tinerilor ingineri 
electromecanici cu competenţe 
moderne contribuie cu devotament 
pedagogic profesorii Ion Sobor, 
conf., dr. ing.; Tudor Ambros, prof. 
univ., dr. hab.; Tudor Ciuru, conf., dr.; 
Petru Todos, prof. univ., dr., prim-
prorector UTM; Ilie Nucă, conf., dr. 
ing.; Daniela Dimov, lector superior; 
Marcel Burduniuc, lector superior.
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