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Planul strategic de dezvoltare a Facultății Calculatoare, Informatică și 

Microelectronică, aprobat în 30 octombrie 2019 de către Consiliul Facultății, cuprinde 

direcțiile esențiale ale activității specifice facultății, definind obiective în scopul 

asigurării unui context benefic educației și cercetării corespunzătoare cerințelor unei 

societăți moderne bazate pe cunoaștere. 
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Cuvânt înainte 

Universitatea Tehnică a Moldovei prin Facultatea Calculatoare, Informatică și 

Microelectronică este prima (iar în unele cazuri unica) instituție de învățământ din 

Republica Moldova care a propus și menține programe de studii pentru formarea 

inginerilor licențiați la multiple specialități indispensabile unei societăți și economii 

moderne bazate pe cunoaștere: Automatica și Informatica, Calculatoare și Rețele, 

Microelectronică și Nanotehnologii, Informatica Aplicată, Tehnologia Informației, 

Ingineria Biomedicală, Managementul Informației, Securitate Informațională, 

Robotică și Mecatronică, Ingineria Software. 

În ultimii ani, facultatea alături de întreaga universitate a depus eforturi 

considerabile pentru menținerea proceselor educaționale și de cercetare la un nivel 

înalt în pofida crizei prelungite din țară. 

Prin urmare toate activitățile au fost și sunt îndreptate pentru adaptarea la 

noile realități economice și sociale având scopul primar îmbunătățirea continuă a 

procesului de formare profesională a inginerilor, absolvenți ai facultății. 

 

Luând în calcul apartenența facultății la Universitatea Tehnică a Moldovei 

obiectivele propuse corespund programului de activitate aprobat de adunarea 

generală a facultății la alegerea decanului în mandatul 2019-2024, fiind în coordonare 

cu planurile de dezvoltare strategică a UTM pe domenii de activitate. 

Dumitru Ciorbă, 
Decan FCIM 

Planul prezentat se bazează pe realizările obținute de facultate până 

în prezent și presupune a fi completat de propunerile 

departamentelor, partenerilor și de cerințele noi apărute pe 

parcursul întregii perioade menționate. 



5 

 

 

Considerații generale 

Misiunea și viziunea asupra dezvoltării strategice 

Societatea modernă este plasată în fața unor mari încercări sociale, economice, 

culturale și ecologice. Prin urmare întreprinderile, instituțiile și autoritățile publice 

necesită persoane înalt calificate, cu noi competențe potrivite unei societăți globale. 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică are potențialul 

necesar pentru a contribui la societatea bazată pe cunoaștere în plan global (sau cel 

puțin regional), dar inițial ea este obligată să participe și să colaboreze activ pentru 

dezvoltarea prosperității și bunăstării comunității locale. 

Aceasta însemnă că noi, profesorii și cercetătorii, trebuie să dezvoltăm în 

continuare modelul care integrează învățarea, necesitățile studenților și a societății, 

iar programele de studii trebuie să ofere o viziune clară asupra acestui fapt prin 

competențele dezvoltate. 

 

Acest fapt trebuie să stabilească mersul lucrurilor corespunzătoare unei viziuni 

moderne asupra rolului unei entități universitare, formatoare de specialiști cu 

perspectiva de dezvoltare în cadrul Industriei 4.0, prin ofertele sale educaționale: 

• activăm ca specialiști recunoscuți în plan național și internațional în domeniul 

de profil, asigurând calitatea; 

• educăm studenți apți să se integreze în societate prin oferirea de soluții 

pentru problemele acesteia; 

• implementăm continuu modelul educațional bine definit, bazat pe cercetare                și 

pe soluționarea problemelor societății; 

• suntem un partener atractiv pentru companiile private, instituțiile și 

autoritățile publice, dar și de schimb avantajos de cunoștințe și experiențe. 

 
Misiunea facultății trebuie văzută în perspectiva integrării a cel 

puțin două aspecte: a educației - misiunea de formare profesională, 

și a cercetării științifice - misiunea de producere și diseminare de 

cunoștințe noi  într-un context atât național cât și internațional. 
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Activitățile viitoare prin prisma planului asumat vor fi axate pe de o 

parte spre asigurarea continuității și consolidării realizărilor, iar pe 

de altă parte spre intensificarea acelor acțiuni care vor duce la 

atingerea obiectivelor specifice ce țin de: educație, cercetare, 

patrimoniu, resurse umane, studenți și calitate. 

 
 

 
 

Principiile generale ale activităților în atingerea obiectivelor 

Realizarea strategiei este posibilă doar prin respectarea unor principii, care în 

mod cert pot contribui la prestigiul facultății noastre: 

• asigurarea transparenței în procesul decizional; 

• promovarea performanței în procesele educaționale și de cercetare; 

• promovarea respectului reciproc într-un colectiv unit, motivat și dedicat; 

• asistență pentru soluționarea problemelor profesionale ale membrilor 

facultății; 

• corectitudine și echidistanță în raport cu toate subdiviziunile facultății; 

• asigurarea calității tuturor proceselor în care facultatea este implicată. 
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Obiective și acțiuni strategice 

Acțiunile specifice planului strategic pe perioada 2019-2024 sunt cuprinse în 

patru dimensiuni de bază, determinate, educație, cercetare, comunitate și 

patrimoniu. 
 
 
 
 
 
 

Educație Dezvoltarea de competențe 
propice Industriei 4.0 

 
 
 
 
 
 
 

Creșterea capacităților de 
cercetare 

Cercetare 

 
 
 
 
 

 

 
Comunitate 

Intensificarea colaborării 
dintre profesori, studenți și 
parteneri 

 
 
 
 

 

Continuarea dezvoltării 
mediului propice de 
predare/învățare și 

cercetare 

 

Patrimoniu 
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Educație 

În dimensiunea Educație, 

principalul obiectiv este 

implementarea învățării bazată pe 

probleme. Alte activități prioritare 

de realizat în plan educațional sunt: 
 

E 1. Adaptarea continuă a 

 programelor de studii și 
 conținuturilor unităților de 

curs la nevoile studenților și 

societății – realizată prin 

comunicarea continuă (mese 

rotunde, sondaje, etc.) cu 

instituțiile cointeresate în 

absolvenții facultății și 

armonizarea cu alte programe 

ale instituțiilor similare de 

prestigiu de peste hotare, 

factor ce poate facilita 

mobilitatea studenților; 

E2. Pregătirea continuă a 

programelor de studii pentru 

acreditare; 

E3. Susținerea și promovarea 

programelor de studii 

determinate de nevoile pieței 

muncii în studii universitare de 

licență și masterat, 

considerând că toate sunt 

importante în egală măsură 

pentru dezvoltarea societății 

bazată pe inovații; 
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E 4. Consolidarea programelor de studii și identităților acestora în raport cu 

definițiile calificărilor – elaborarea „Ghidul programelor de studii”; 

E 5. Utilizarea și promovarea celor mai bune metode de predare și evaluare reieșind 

din experiența și specificul UTM – aceasta poate fi garantată prin intensificarea 

utilizării noilor tehnologii de e-learning, astfel majoritatea disciplinelor ținute 

de profesorii departamentelor în decursul perioadei vizate vor avea 

reprezentare pe platforma MOODLE; 

E 6. Internaționalizarea programelor de studii, precedată de necesitățile pe plan 

internațional; 

E 7. Promovarea și implementarea la nivel instituțional a schemei de mobilități de 

tip „Profesor invitat” în vederea complementării și dezvoltării competențelor 

lipsă sau insuficiente la facultate; 

E 8. Utilizarea metodelor de educație neformală – poate oferi studenților un cadru 

alternativ de învățare prin workshop-uri, întâlniri cu specialiști din 

domeniu/foști absolvenți; 

E 9. Dezvoltarea competențelor transversale necesare unui angajat de succes – prin 

încurajarea studenților să studieze limbi de circulație internațională; prin 

inițierea proiectelor interdisciplinare de an/licență/master, între studenții 

programelor de studii ale facultății CIM, dar și de la alte facultăți, prin 

încurajarea lucrului în echipe. 
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Cercetare 

În dimensiunea Cercetare principalul obiectiv constituie consolidarea 

capacității de cercetare, în vederea creșterii ulterioare acesteia prin parteneriate 

internaționale și public-private. 

Atenție deosebită se va acorda activităților prioritare de realizat: 

CR 1. Consolidarea direcțiilor de cercetare științifică efectuate în grupuri 

interdisciplinare (inter-departamentale /universitare), astfel încât: 

▪ fiecare membru al facultății să aparțină cel puțin unui grup/laborator 
științific; 

▪ fiecare grup/departament să înainteze un proiect instituțional; 

▪ fiecare grup/departament să participe activ în cadrul seminarului științific 
de profil. 

CR 2. Orientarea direcțiilor de cercetare de la facultate spre teme de interes global 

sau regional – acest fapt va crea premise pentru cooperare internațională; 

CR 3. Orientarea direcțiilor de cercetare de la facultate inclusiv spre teme 

aplicative – acest fapt va crea premise pentru cooperare/finanțare privată; 

CR 4. Consolidarea centrelor de excelență/cercetare pe diversele domenii de interes 

ale facultății; valorificarea rezultatelor prin includerea acestora în procesul de 

studii; 

CR 5. Organizarea/suportul manifestărilor științifice naționale și internaționale: 

▪ Promovarea și ridicarea prestigiului conferinței internaționale 

interdisciplinare ale FCIM și FET: 
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IC | ECCO – Electronics, Communications and Computing (continuitate 

ale conferințelor ICMCS/FCIM și ICTEI/FET); 

▪ Susținerea conferințelor tematice existente şi lansarea unor noi pe 

domenii de interes ale departamentelor. 

CR 6. Încurajarea publicării rezultatelor științifice ale cadrelor didactice în reviste 

științifice sau edituri recunoscute pe plan național și internațional; 

CR 7. Promovarea activităților și rezultatelor științifice prin mijlocele disponibile 

facultății; 

CR 8. Atragerea studenților în activități științifice – prin consolidarea grupurilor 

științifico-practice ale studenților și implicarea acestora în activitatea de 

cercetare a cadrelor didactice. 

Comunitate 

Dimensiunea Comunitate cuprinde obiective ce țin de dezvoltarea resurselor 

umane, dar și de coordonare a parteneriatelor. 

Acțiunile importante de realizat vor ținti intensificarea colaborării dintre 

profesori, studenți și parteneri: 

CM 1. Perfecționarea cadrelor didactice – în vederea atingerii unor standarde de 

calitate profesională se vor perfecta stagii ale cadrelor didactice doar în 

companii consacrate din domeniu/se vor motiva profesorii să participe în 

programe de studiu, cercetare și mobilități; 

CM 2. Promovarea muncii în echipe interdisciplinare – succesul multor proiecte este 

determinat de interdisciplinaritatea acestora, astfel se va încuraja 
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O atenție deosebită se va acorda comunității absolvenților, căci 

prin ei, prin notorietatea lor, putem promova mai eficient 

programele de studii și cercetările facultății. 

 

studiul/cercetarea în echipe inter-departamentale, obiectiv ce va asigura şi 

crearea unei atmosfere bune la facultate bazată pe colegialitate; 

CM 3. Consolidarea parteneriatelor academice – se realizează prin participarea activă 

a studenților și profesorilor la conferințe, dar și în programele de mobilitate ale 

rețelei academice, inclusiv valorificând: 

▪ relațiile inter-universitare locale; 

▪ spațiului lingvistic comun cu România; 

CM 4. Identificarea partenerilor strategici pentru programele de studii – fapt care ar 

permite facilitarea argumentării relevanței acestora; 

CM 5. Consolidarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale, publice și 

private: 

▪ în vederea dezvoltării conceptului de învățare bazată pe probleme, 

partenerii pot fi sursa de proiecte în care studenții noștri pot fi motivați 

inclusiv de faptul că soluționează probleme concrete ale comunității în 

care trăiesc; 

▪ încheierea de protocoale pentru asigurarea locurilor de desfășurare a 

stagiilor; auditul bazelor de practică – activitate necesară pentru a 

garanta condițiile potrivite proceselor de învățare în practică. 

CM 6. Promovarea imaginii și sporirea vizibilității facultății se realizează 

prin: utilizarea unor instrumente publicitare, rețele de socializare, mass-

media, studenții și absolvenții FCIM,   implicarea în proiecte 

de promovare a specialităților facultății, modernizarea structurii,  actualizarea 

continuă a paginii web a facultății (www.fcim.utm.md), precum şi 

transformarea ei într-un instrument eficient de informare, comunicare 

cu beneficiarii - studenți, angajatori, mediu de afaceri și partenerii facultății.  

CM 7. Dezvoltarea conceptului de comunitate universitară deschisă: 

▪ participarea profesorilor și studenților în viața comunității (instituții de 

http://www.fcim.utm.md/
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stat - ministere/comisii guvernamentale; asociații profesionale; 

evenimente social-culturale; activități educaționale extra-universitare; 

emisiuni televizate și radio, etc.); 

▪ prezența reprezentanților eminenți din diferite domenii ai comunității 

în cadrul facultății; 

▪ organizarea de forumuri cu membrii comunității interesați în oferta 

educațională a facultății; 

▪ promovarea în rândul studenților a activităților extra-curriculare și de 

voluntariat (prin colaborare cu organizațiile și asociațiile studențești, 

social economice și profesionale);  

▪ consolidarea corpului profesoral propriu prin stimularea motivației      

                         carierei universitare inclusiv atragerea absolvenților și a tinerilor    
                         specialiști.   

 

Patrimoniu 

Orice comunitate poate activa eficient pe potriva obiectivelor sale doar cu o 

bază materială solidă, care să influențeze pozitiv calitatea rezultatelor de 

predare/învățare și cercetare. 

 
 
 
 
 
 
 

În vederea dezvoltării patrimoniului, inclusiv prin diversificarea surselor de 

finanțare (parteneriate publice-private, proiecte de cercetare/educaționale și 

donații) se impun următoarele obiective strategice: 

P 1.   Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și de cercetare: 

▪ continuarea reechipării sălilor de laboratoare (strict necesar pentru 
primii ani de studii) și sălilor specializate pe domenii; 

▪ echiparea sălilor de curs cu proiectoare; 

▪ dezvoltarea rețelei WiFi pentru a facilita metodele de învățare activă; 

P 2. Amenajarea unor spații comune de lucru sau socializare pentru profesori (în 

special dedicate celor invitați de la alte facultăți/universități – în vederea 

creării unui mediu creativ - profesor invitat), precum și pentru studenți; 

 
Patrimoniul facultății este determinat de constituentele sale, 

departamente sau centre, fiind gestionat în mod prioritar de 

departamente, în cazul activităților de cercetare, și partajat de 

facultate, în cazul activităților didactice. 
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Este important de menționat că doar cu sprijinul întregii facultăți 

orice viziune este posibilă de realizat. În conformitate cu aceasta 

profesorii Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, 

fiind adepți ai unor valori academice de înaltă calitate, participă 

activ la dezvoltarea Universității Tehnice a Moldovei în calitate de 

membri ai unei echipe bine consolidate, devotate și motivate. 

P 3.   În cazul patrimoniului de cercetare se impune un audit al capacităților tehnice 

și publicarea acestuia, în vederea partajării echipamentelor și oferirii de 

suport tehnologic în realizarea de experimente de către cercetătorii altor 

departamente/facultăți (pentru utilizarea rațională a resurselor financiare). 
 

 

 

Considerații finale 

Prezentul plan strategic este construit în prisma activităților desfășurate în 

cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, precum și a 

experiențelor în cadrul stagiilor în universitățile din Uniunea Europeană. Planul 

strategic prezintă o viziune a direcțiilor de activitate și este deschis oricăror propuneri 

și oportunități care vor facilita îndeplinirea misiunii Facultății în conformitate cu 

viziunea expusă. 
 
 


