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Facultatea de Inginerie Economică şi Business
FIEB

Este vorba des-
pre Svetlana Mâra, 
originară din Ialo-
venii noştri, acum 
purtând şi numele 
Taylor, după soţ. A 
absolvit în 1997 FT-
MIA, UTM.

Era monitoarea 
grupei, învăţa bine, 
perseverenţa adu-
cându-i succesele 
spre care râvnea. 
Ca monitoare, îi în-
demna/ajuta şi pe 
colegi să perseve-
reze şi grupa avea 
succese.

Dna Larisa Bu-
gaian, profesoa-
ră în grupa dată, 
având paralel şi 
o funcţie înaltă la 
Agenția de Restruc-
turare a Întreprin-
derilor Agricole (ARIA), a observat cali-
tăţile studentei-monitoare şi i-a propus 
un loc de muncă la ARIA, în calitate de 
manager junior, unde Svetlana a trecut 
o veritabilă şcoală a vieţii. Şi-a aprofun-
dat cunoştinţele practice în manage-
ment, dar şi cunoştinţele de limbă en-
gleză, care în viitor aveau să-i deschidă 
porţile spre universităţile din Occident. 
A făcut şi un an de muncă practică la 
întreprinderea moldo-engleză „Glass 
Container Company” din Chişinău, iar 
în 2000 câştigă o bursă MBA – Master of 
Business Administration la Şcoala „Car-
diff Business School”, Marea Britanie, 
pe care o absolvă cu excelenţă, unica 
din 300 de masteranzi din diferite ţări, 
ceea ce a propulsat-o la bursa de doc-
torat în Cardiff University.

După 5 ani de 
doctorat absolvit de 
asemenea cu exce-
lenţă, obţine titlul 
de doctor în ştiinţe 
contabile şi financi-
are şi intră în 2005 
în aulele studen-
ţeşti ale Universității 
din Cardiff deja în 
calitate de lector, 
predând cursurile 
„Instituţiile şi pieţe-
le financiare” (teorie 
şi practică) şi  „Me-
todele de cercetare 
ştiinţifică în econo-
mie”.

Pentru a menţi-
ne statutul de lec-
tor cu dreptul de 
a preda cursuri la 
universitățile occi-
dentale trebuie să 
publici în fiecare an 

articole privind cercetarea proprie în 
domeniul profesat, în reviste ştiinţifi-
ce de nivel internaţional recunoscute. 
Profesoara Svetlana Mâra de la Univer-
sitatea din Cardiff are asemenea publi-
caţii în revistele „European Financial 
Management”, „Journal of Forecasting”, 
„Journal Corporate Finance”, „Journal 
of Banking and Finance”, „British Jour-
nal of Management”.

Absolventa UTM a reuşit să ajungă 
profesoară în Marea Britanie, predând 
în faţa torentelor cu peste 200 de stu-
denţi din diferite ţări, conducând mas-
teranzi, doctoranzi, şi, mai presus de 
toate, educând ca tânără mămică un 
băieţel şi o fetiță.

Talent are tot omul, principalul e să-
şi realizeze talentul prin străduinţe.

Republica Moldova, prin por-
tul de la Giurgiuleşti, are acces la 
Dunăre şi Marea Neagră, la reţe-
lele de transport fluvial şi mari-
tim internaţional. Sub drapelul 
Republicii Moldova circulă deja 
peste 100 de nave comerciale. 
Fr u c t i f i c a r e a 
acestui avan-
taj economic 
poate avea loc 
doar dacă vom 
dezvolta cul-
tura maritimă, 
infrastructura şi 
logistica circui-
telor de resurse 
tehnico-mate-
riale şi produse 
finite, vom efec-
tua cercetări şti-
inţifice şi vom 
pregăti cadre 
calificate.

În acest 
scop, la FIEB se 
află în derulare 
un proiect internaţional de an-
vergură privind cultura maritimă 
în bazinul Mării Negre – „Ma-
ritime network of education for 
the development of the maritime 
culture in the Black Sea Basin MA-
RINE” – „Reţea de educaţie mari-
timă pentru dezvoltarea culturii 
maritime în bazinul Mării Negre” 
(MARINE). 

Proiectul MARINE are ca par-
teneri UTM, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” din Constan-
ţa, România, Academia Maritimă 
Naţională din Odessa, Ucraina 
şi Universitatea „Piri Reis” din 
Istanbul, Turcia.Acţiunile în ca-

drul proiectului au menirea de 
a facilita interconectarea celor 4 
instituţii partenere pentru a im-
pulsiona dezvoltarea socio-eco-
nomică regională şi crearea unui 
portal de termeni marinăreşti 
şi istorie maritimă. Se doreşte 
a dezvolta cultura maritimă în 
bazinul Mării Negre prin tradiţi-
ile comune maritime ale ţărilor 

partenere şi creşterea nivelului 
de pregătire profesională a spe-
cialiştilor implicaţi în industria 
maritimă (transportul maritim / 
fluvial, construcţii navale, pescu-
itul, extracţiile de petrol/gaze (pe 
uscat şi pe mare), porturi, cerce-

tarea de mediu, 
ştiinţe umaniste 
etc.). În esenţă, 
se urmăreşte 
fondarea unei 
reţele regionale 
sustenabile, de 
educaţie şi cul-
tură maritimă, 
care va avea un 
impact substan-
ţial asupra dez-
voltării profesio-
nale şi personale 
a populaţiei.

Costul pro-
iectului este de 
330 mii euro şi 
va fi finanţat în 
proporţie de 

90% de UE. Pe parcursul a 24 de 
luni profesorii şi studenţii vor 
beneficia de stagii didactice şi 
de cercetare în ţările cu o boga-
tă cultură maritimă: România, 
Turcia, Ucraina. Studenţii de la 
specialitatea „Marketing şi logis-
tică” au posibilitatea de a efectua 
practica la porturile din Constan-
ţa, Istanbul, Odessa, Giurgiuleşti.

Absolventa UTM – 
profesoară la Universitatea 
Cardiff, Marea Britanie Cultura maritimă 

şi logistica navală – debut 
internaţional la UTM

În 1964 IPC se întemeia în baza unor speci-
alităţi inginereşti şi economice transferate de la 
USM. În acelaşi an, una din facultăţile fondatoa-
re – Facultatea de Economie (instituită în 1953 
la USM) se transferă la IPC. Ulterior, pe baza po-
tenţialului intelectual şi material al Facultăţii de 
Economie a IPC, în 1977 se înfiinţează o faculta-
te similară la USM, iar în 1991 – şi la ASEM. 

În 2003 rectorul UTM, acad. Ion Bostan, 
lansează iniţiativa strategică de a reanima ac-
tivitatea Facultăţii de Economie Inginerească. 

Prin decizia Senatului din 2 decembrie 2003, 
Facultatea de Economie şi Business a fost des-
chisă în baza a trei catedre: Teorie economică şi 
marketing, Economie şi management în industrie, 
Economie şi management în construcţii. În mai 
2004 Senatul modifică denumirea facultăţii în 
Inginerie Economică şi Business. 

Pe parcurs numărul studenţilor a crescut, au 
apărut noi specialităţi. În 2006 FIEB avea peste 
1600 de studenţi, iar în 2007 – cea mai mare pro-
moţie pe UTM – peste 500 de absolvenţi.

În 1964-2014 FIEB a format peste 12000 
ingineri economişti, 457 masteranzi, 107 doc-
tori în economie, 8 doctori habilitaţi: P. Roşca, 
I. Blaj, I. Ladâjanschii, I. Sârbu, L. Bugaian, S. 
Albu, O. Buzu, S. Gorobievschi. Colaboratorii 
FIEB au participat la elaborarea şi implemen-
tarea proiectelor „Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea întreprinderilor”; „Dezvoltarea par-
teneriatului în industria alimentară” – proiecte 
internaţionale USAID; „Ameliorarea competitivi-
tăţii” –  proiect al Băncii Mondiale ş.a.

Începând cu anii ’90, cadrele didactice au 
participat activ în procesul de restructurare a 
mai multor întreprinderi din RM: Vismos, Ionel, 
Incomlac, Covoare Ungheni, Topaz, Moldagro-
tehnica, Rozmiar, Bardar, Bălţeanca, Piele, com-
binatele de cereale din Ungheni şi Chişinău, 
fabricile de sticlă din Floreşti şi Chişinău. Fa-
cultatea colaborează cu facultăţi şi catedre de 
profil din România, Rusia, Ucraina, Suedia, Italia, 
Franţa, Germania, Cehia, Slovacia, Ţările Baltice, 
Belgia, Portugalia, Marea Britanie, SUA, Canada.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FIEB
Rândul I, de la stânga: M. Botnaru, l.s.; V. Childescu, prodecan, conf., dr.; A. Cojuhari, prof.univ., dr.hab.; V. Mamaliga, decan, conf., dr.; L. Bugaian, prorector, prof.univ., dr.hab.; T. Manole, prof.univ., 

dr.hab.; N. Scobiola, metodist. 
Rândul II: G. Vascan, conf., dr.;  S. Guţu, metodist; V. Bârdan, conf., dr.; A. Stratila, l.s., dr.; Iu. Ţurcan, conf., dr.; A. Oberşt, l.s., N. Luca, conf., dr.; M. Gheorghiţă, prof.univ., dr.; C. Crucerescu, conf., dr.; 

V. Sverdlic, conf., dr.; R. Ţurcan, conf., dr.; R. Ciloci, conf., dr.


