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CUVÂNT ÎNAINTE 

Dezvoltarea proceselor de globalizare economică şi de constituire a Europei Unite necesită 
edificarea unui spaţiu universitar european unic în acord cu Procesul Bologna. Conştientă de 
rolul important al universităţilor în realizarea obiectivelor Procesului Bologna, care au provocat 
schimbări esenţiale asupra misiunii şi priorităţilor universităţilor, Universitatea Tehnică a 
Moldovei îşi propune ridicarea valorii învăţământului ingineresc naţional prin: sporirea calităţii 
educaţiei ca factor determinant al competitivităţii potenţialului uman autohton; dezvoltarea 
cercetării ştiinţifico-tehnice ca o componentă indispensabilă în formarea profesională 
inginerească; încurajarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice; favorizarea accesului şi 
integrării absolvenţilor pe piaţa muncii autohtone etc. 

Învăţământul superior din Republica Moldova se află într-o epocă de mari transformări, 
solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea 
întregului învăţământ universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează 
educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional, european şi global. 

Pentru a corespunde imperativelor timpului Universitatea Tehnică a Moldovei a structurat 
procesul de studii în două cicluri, oferind tinerilor o largă diversitate de programe de studii în 
domeniul tehnic la ciclul I – Licenţă, ciclul II – Master şi  ciclul III – Doctorat. 

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută pe scena cercetării ştiinţifice naţionale, 
cu rezultate remarcabile şi pe plan internaţional. Cele şase centre de cercetare ale UTM pun cu 
succes în practică strategia de cercetare a universităţii în cadrul a numeroase granturi şi programe 
de cercetare câștigate prin competiţie. Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări 
ştiinţifice, monografii şi brevete de invenţie, toate aducătoare de prestigiu pentru universitate. 
Studenţii sunt antrenaţi în procesul de cercetare la elaborarea proiectelor de an şi de licenţă, prin 
prezentarea rezultatelor obţinute la conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Astăzi, Universitatea Tehnică a Moldovei are 9 facultăţi şi pregăteşte ingineri pentru 
ramurile economiei naţionale, care au mari perspective şi sunt dezvoltate în conformitate cu 
cerinţele societăţii moderne: Telecomunicaţii, Energetică, Industria alimentară, Transportul 
auto, Industria uşoară, Construcţia maşinilor, Construcţii industriale şi civile, Urbanism şi 
arhitectură, Informatică şi Microelectronică. 
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1. PREZENTAREA GENERALĂ  

FACULTATEA URBANISM ȘI ARHITECTURĂ 

www.utm.md 

DECANAT: bd. Dacia, 39,  tel/fax: 022 .77.44.11  

e-mail: decanat@fua.utm.md 

CONDUCEREA FACULTĂȚII: 

Decan LUNGU Valeriu, dr., conf. univ. 

Prodecan – activitatea studii CIOBANU Natalia, l. univ. 

Prodecan – activitatea studii ZESTREA Petru, l. univ. 

Coordonator – activitatea științifică OSTAPOV Alina, l. univ. 

Coordonator – probleme sociale și gospodărie ARNAUT Pantelimon, l. univ. 

Secretarul Consiliului Facultății SÎLI Anatol, l. univ. 

Metodist PALADE Tatiana 

Metodist ȘOLDAN Tatiana 

Președinte al Comisiei de Management al 

Calității 

OLEINIC Svetlana, l. univ. 

Șef Departament Arhitectură CARPOV Aurelia, dr., conf. univ. 

Șef Departament Alimentare cu Căldură, Apă, 

Gaze şi Protecţia Mediului 

ȚULEANU Constantin, dr., conf. univ. 

Șef Departament Drumuri, Materiale și Mașini 

pentru Construcții 

BEJAN Sergiu, dr., conf. univ. 

Șef Departament Urbanism și Design Urban COCIN Alexandru, dr., conf. univ. 

 

Scurt istoric 

Facultatea Urbanism şi Arhitectură, ca structură aparte, a fost deschisă în august 1972. 
Ea are însă o istorie anterioară deoarece, specialităţile şi catedrele existau deja de câțiva ani 
în cadrul Facultăţii de Construcţii înfiinţată odată cu fondarea în anul 1964 a Institutului 
Politehnic din Chișinău, în cadrul căreia a fost concentrată pregătirea universitară la toate 
specialităţile din domeniul construcţiilor şi lucrărilor aferente. 
În anul 1968 a avut loc prima promoţie de ingineri-tehnologi cu specializarea Materiale şi 
elemente de construcţie (actualmente specialitatea Ingineria Materialelor şi Articolelor de 
Construcţie). 

http://www.utm.md/
http://www.utm.md/
mailto:decanat@fua.utm.md
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În anul 1970 a avut loc prima promoţie de arhitecţi şi ingineri cu specializarea Inginerie 
urbană (actualmente specialitatea Urbanism şi Amenajarea Teritoriului). 

În anul 1972, pe baza specialităţilor Arhitectură, Inginerie urbană, Materiale şi elemente 
de construcţie, Drumuri auto şi Alimentări cu apa şi canalizări, a fost înfiinţată facultatea 
Urbanism şi Arhitectură. La faza iniţială, în cadrul facultăţii se făcea pregătirea cadrelor cu studii 
universitare numai pentru învăţământul cu frecvenţă la zi, de aceea în acelaşi an a fost deschisă 
şi Facultatea de Construcţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul seral. 

La momentul fondării facultăţii Urbanism şi Arhitectură, în cadrul acesteia au fost incluse 
catedrele: Arhitectură, Tehnologia materialelor şi elementelor de construcţie, Maşini şi 
mecanisme pentru construcţii, Inginerie sanitară, Drumuri auto. În anul 1974 au fost înfiinţate 
încă doua catedre: Construcţii arhitectonice şi Desen, pictură şi sculptură. 

În anul 1975 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea Drumuri auto 
(actualmente specialitatea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri). 

În anul 1976 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea Alimentări cu apă şi 
canalizări (actualmente specialitatea Ingineria şi Protecţia Apelor). 

În anul 1978 catedra Inginerie sanitară a fost divizată în doua catedre: catedra Alimentări 
cu apă şi canalizări şi catedra Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie. 

În anul 1980 a fost fondată catedra Bazele arhitecturii cu funcţia pregătirii iniţiale a 
arhitecţilor. 

În anul 1981 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea Alimentări cu căldură 
şi gaze, ventilaţie (actualmente specialitatea Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Caldură şi 
Gaze, Ventilaţie). 

Din anul 1987 până în anul 1997 în cadrul facultăţii a funcţionat şi catedra Geometrie 
descriptivă şi desen, care la momentul actual este afiliată la altă facultate. 

În anul 1988 catedra de Arhitectură, catedra Bazele arhitecturii şi catedra Desen, pictură 
şi sculptură au fuzionat în catedra Arhitectură. În acelaşi an a fost lichidată şi facultate de 
construcţie pentru secţia cu frecvenţă redusă şi secţia serală, studenţii căreia au fost transferaţi 
la facultăţile corespunzătoare. 

Din anul 1989 până în anul 1996 în cadrul facultăţii a funcţionat şi catedra Sisteme 
automatizate de proiectare în construcţii, care ulterior a fost lichidată. 

În anul 1996 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea Maşini şi mecanisme 
în construcţie (actualmente specialitatea Inginerie Mecanică în Construcţii). 

În anul 1997 catedra Drumuri auto şi catedra Maşini şi mecanisme pentru construcţii au fuzionat 
în catedra Cai Ferate, Drumuri şi Poduri. 

În anul 2000 a avut loc prima promoţie de ingineri-manageri cu specializarea Inginerie şi 
management în protecţia mediului (actualmente specialitatea Ingineria Mediului), iar catedra 
Alimentări cu apă şi canalizări a fost transformată în catedra Ecotehnie, Management Ecologic 
şi Ingineria Apelor „UNESCO/Cousteau”. 

În anul 2001 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea Tehnologia Produselor 
din Ceramică şi Sticlă. 
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În anul 2003 a început pregătirea specialiştilor cu studii universitare la specialitatea Design 
Interior din domeniul de formare profesională Arhitectură şi Urbanism. Prima promoţie la 
această specialitate este planificată pentru anul 2007. 

În anul 2006 a fost înfiinţată catedra Design Interior. 

În luna mai 2015 Senatul Universității a aprobat decizia colectivului privind reformarea 
structurii Facultății. Au fost formate 3 Departamente:  

1. Arhitectura;  
2. Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții; 
3. Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului. 

În luna aprilie 2016, la inițiativa șefilor de Programe Design Interior și Urbanism Departamentul 
Arhitectura a fost divizat în Departament Arhitectura și Departament Urbanism și Design Urban. 

 

Misiunea şi obiectivele Facultăţii  

Misiunea Facultăţii Urbanism și Arhitectură este de a furniza servicii educaţionale de 
cea mai înaltă calitate în domeniul arhitecturii și construcții, în scopul formării şi dezvoltării 
aptitudinilor profesionale ale viitorilor specialişti prin programele de licenţă, precum şi 
aprofundarea cunoştinţelor de specialitate prin intermediul programelor de masterat. 
Contribuţia FUA la dezvoltarea mediului economic se materializează printr-o amplă activitate 
de cercetare ştiinţifică, precum şi o preocupare continuă de implementare a rezultatelor 
cercetării.  

Obiectivele Facultăţii Urbanism și Arhitectură derivă din rolul important al specialiştilor 
în viaţa socială, rol impus de criteriile de eficienţă care stau la baza activităţii de producere si 
de cercetare şi care se referă la:  

- Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele unei economii de piaţă 
funcţionale în vederea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere; 

- Intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acesteia în 
procesul de învăţământ;  

- Amplificarea relaţiilor cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate în 
vederea creşterii vizibilităţii FUA atât în plan intern, cât şi internaţional;  

- Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, întreprinderile agro-alimentare, 
instituţiile publice;  

- Poziţionarea facultăţii în topul instituţiilor de învăţământ superior din ţară şi 
recunoaşterea acesteia în plan internaţional. 
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Structura Facultăţii 

 

Fii curios şi informat!  

În primele zile de facultate vor fi multe lucruri necunoscute pentru tine. Probabil vei fi 
zăpăcit când vei auzi despre cursuri, credite, laboratoare, stagii de practică sau programe de 
mobilitate. Dar nu-ți face griji, vei avea toată susținerea noastră. Păstrează acest ghid pe tot 
parcursul anilor de studii și răsfoiește-l ori de câte ori vei avea nevoie de informații utile despre 
viața de student. Curiozitatea ta va fi răsplătită cu răspunsuri și noi cunoștințe. Așadar, la 
început de drum, află prin ce se deosebesc studiile universitare. 

 Aici „ora” durează 90 de minute, probabil mai mult decât te-ai obișnuit tu;  

 Dacă până acum ai avut doar un singur profesor la o disciplină, la noi cursul, 
seminarul și laboratorul aferente aceleiași discipline pot fi predate de cadre 
didactice diferite;  

 Orele de curs universitare cer mai multă atenție. Vei responsabil pentru 
achiziționarea cărților, căutarea informațiilor și altor materiale de curs necesare 
pentru sudii.  

 Ești pasionat să faci voluntariat? Vestea bună este că acum poți activa într-o 
organizație studențească;  

 Anul universitar este compus din 2 semestre, 2 sesiuni de examene (sesiunea de 
iarnă şi sesiunea de vară). 
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Vei avea mai multă libertate, dar și mai multe responsabilități! Ai mare grijă cum îți 
gestionezi timpul, pentru că nici aici nu ai scăpat de teme sau de proiecte. Termenele limită vin 
când ți-e lumea mai dragă, iar sesiunea nu iartă pe nimeni. Acestea sunt „motivele” pentru care 
va trebui să înveți perseverent. 

 

Bine de ştiut! 

Contractul de studii 

Este contractul pe care îl semnezi cu Universitatea și în care sunt stipulate drepturile și 
obligațiile ambelor părți pentru toţi anii de studiu. O persoană poate fi admisă și înmatriculată 
concomitent ca student la cel mult două programe de studii, dintre care doar una finanțată din 
bugetul de stat.  

Carnetul de student  

Îl primești la începutul anului universitar și este documentul cu care demonstrezi 
identitatea de student al UTM. Pentru a fi valabil, este necesar să fie vizat la secretariatul 
facultății tale la începutul fiecărui an universitar.  

Fișa disciplinei  

Este un document care conține lista obiectelor din cadrul unei discipline. Tot aici, sunt 
incluse informații despre repartizarea tematicilor, orele alocate, metodele și mijloacele de 
predare, sistemul de evaluare. 

Creditele ECTS  

Pentru fiecare curs sunt alocate un număr anumit de credite, de obicei între 3 și 7. Un 
credit se acordă pentru 30 de ore de activitate (15 ore în sala de curs sau laborator și 15 ore 
de lucru independent), realizată de un student la o anumită disciplină (curs, seminar, lucrări, 
studiu individual, proiecte, examene). 

Tutorele de an (curator)  

Asemenea dirigintelui din liceu, tutorele te va ghida în activitatea de student, oferindu-ți 
susținere și sfaturi practice. Numele și adresa lui de email îți vor fi comunicate la începutul 
anului universitar.  

Monitorul grupei  

Este studentul pe care îl alegeți să vă reprezinte și să vorbească în numele grupei cu 
profesorii și cu secretariatul facultății. Tot el va fi responsabil de transmiterea anunțurilor și 
informațiilor despre cursuri, examene dar și oportunitățile existente.  

Șef de promoție  

Nominaţia „Şef de Promoţie” se atribuie anual absolventului cu cea mai înaltă medie a 
reuşitei academice obținută pe tot parcursul anilor de studii de Licenţă. Candidatura se prezintă 
de către decanul facultăţii în baza reuşitei academice (calculate prin sistemul informațional 
„Decanat”).  
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Orar  

Un semestru durează 15 săptămâni, iar anumite activități didactice se pot desfățura doar 
o dată la două săptămâni.  

Orarul pentru fiecare semestru îl găseşti la avizier, încă din prima săptămână. Dar fii atent, 
în primele săptămâni pot fi introduse modificări în orar. Atât cursurile cât şi seminariile sunt 
dispuse în orar conform săptămânii: pare şi impare, lucru marcat în căsuţa corespunzătoare 
intervalului orar cu bară oblică. Disciplinele din partea de sus a căsuţei se ţin în săptămâna 
impară, cele de sub bară în săpămâna pară. Prima săptămână din semestru este impară, a 
doua este pară. Cunoaște termenii din orarul tău:  

 Cursurile sunt asemănătoare orelor de liceu, unde profesorul îţi predă disciplina şi toate 
informaţiile necesare pentru studiu şi după care vei fi examinat.  

 Seminariile, spre deosebire de cursuri, sunt mai practice şi mai interactive. Aici vei pune 
în aplicare cunoştinţele obţinute la curs şi vei acumula puncte pentru activitatea ta, care 
vor fi luate în considerare la nota finală. Te încurajăm să fii activ şi mereu prezent, pentru 
a înţelege mai bine materia predată la curs. 

 Laboratoarele sunt pline de activităţi aplicative şi practice, unde prezenţa ta este 
obligatorie. Aici vei dezvolta idei, vei face proiecte și vei lucra în echipă cu alți colegi. 
 

Cursuri  

Cursurile pot fi obligatorii sau opționale. Acest lucru este specificat în Planul de 
învățământ. Astfel, dacă în planul de învățământ vei găsi două discipline despărțite prin bară 
– acestea reprezintă opțiunile tale de studiu.  

Cursuri obligatorii – sunt cursuri pe care trebuie să le frecventezi și sunt esențiale 
pentru pregătirea ta academică, impuse prin planul de învățământ;  
Curs opțional – este un curs pe care îl poți alege din alte câteva cursuri opţionale cu 
scopul de a-ţi completa pregătirea în domeni şi de a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele.  
Educație fizică – este o disciplină obligatorie pe care o vei face face în anul 1. La final 
vei primi calificativul Admis sau Respins. Pentru a fi admis la examenul de licenţă, 
obligatoriu trebuie să promovezi această disciplină.  
Practică – este o disciplină obligatorie pe care o vei face din semestrul 2 sau 4 
(depinde de facultate), sub îndrumarea unui tutore și va fi apreciată la final cu o notă. 

 
Sesiunea 
Sunt 4 săptămâni pline de provocări din fiecare semestru, în care eşti evaluat după 

cunoştinţele obţinute la fiecare disciplină. Este probabil cea mai temută perioadă din întreaga 
studenţie, asociată de studenţi cu nopţile nedormite, sălile de lectură, bibliotecile şi cafeaua 
tare.  

 
Cum are loc examinarea?  
Pentru fiecare curs poți obține o notă de la 1 la 10, dar pentru a promova cursul trebuie 

să obții minimum 5. Pe tot parcursul semestrului vei avea seminarii și laboratoare unde vei fi 
apreciat. Vei primi teme, vei lucra la proiecte (singur sau în echipă) și vei susține lucrări scrise 
pentru a demonstra cât de bine ai reținut informațiile de la curs.  

 Examenul – modalitatea de evaluare cel mai frecvent utilizată, care poate fi scrisă sau 
orală.  
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 Restanțe – dacă nu ai luat notă de trecere (mai mare sau egală cu 5), poţi susține 
repetat examenul în cele 2 sesiuni de restanțe. Ele sunt organizate conform unui orar 
special la începutul semestrului și mai aproape de sfârșitul acestuia. Nu uita să îți treci 
nota disciplinei restante în carnetul de note.  

 Reclasificări buget/taxă – la sfârșitul fiecărui an universitar, conform reușitei 
academice, se face o reclasificare a locurilor bugetare și cu taxă pentru fiecare 
specialitate. Dacă în anul anterior ai achitat taxa de studii, poți avea șansa să obții un 
loc bugetar și invers. Clasamentul se face prin ordonarea descrescătoare a mediilor. 

 

2. STUDII CICLUL I – LICENŢĂ 

Programe de studii  
Prin programele de studii derulate la Facultatea Urbanism și Arhitectură se aduce o 

contribuție importantă la realizarea ofertei educaționale a Universității Tehnice a Moldovei, iar 
prin activitatea de cercetare desfășurată în Facultate se realizează promovarea științei și 
tehnologiei în spiritul valorilor eticii și democrației. Nu în ultimul rând, este demn de remarcat 
un indicator de performanță al Facultății: gradul sporit de angajabilitate al absolvenților 
Facultății în instituții și companii din domeniul construcțiilor și serviciilor aferente locale, 
naționale sau în mari companii internaționale. În prezent, în cadrul Facultăţii Urbanism și 
Arhitectură funcţionează programele de studii universitare de licenţă cu durata de studii de 4 
ani (numărul total de credite de studiu ECTS - 240) și studii superioare integrate (licenţă şi 
master) cu durata 6 ani (360 credite) după cum urmează: 

 
Tabelul 1. Domenii şi programe de studii universitare de licenţă Domeniul Programul de studiu  

Domeniul Programul de studii Forma de 
învățământ 

Titlul oferit 

021 Arte  0212.2 Design interior  cu frecvență Designer 

021 Arte  0213.3 Sculptură  cu frecvență Sculptor 

071 Inginerie și 
activități inginerești  

0712.1 Ingineria 
mediului  
 

cu frecvență / cu 
frecvență redusă 

Inginer licențiat 

071 Inginerie și 
activități inginerești  

0715.5 Mașini și 
mecanisme pentru 
construcții  

cu frecvență / cu 
frecvență redusă 

Inginer licențiat 

072 Tehnologii de 
fabricare și 
prelucrare  

0722.2 Ingineria 
materialelor și articolelor 
de construcție  

cu frecvență / cu 
frecvență redusă 

Inginer licențiat 

073 Arhitectură și 
construcții  

0731.1 Arhitectură  
 

cu frecvență Arhitect 

073 Arhitectură și 
construcții  

0731.4 Planificare 
urbană și regională  

cu frecvență Urbanist 

073 Arhitectură și 
construcții  

0732.2 Căi ferate, 
drumuri, poduri  

cu frecvență / cu 
frecvență redusă 

Inginer licențiat 

073 Arhitectură și 
construcții  

0732.3 Alimentări cu 
apă, canalizări  

cu frecvență / cu 
frecvență redusă 

Inginer licențiat 

073 Arhitectură și 
construcții  

0732.4 Ingineria 
sistemelor termice, de 

 Inginer licențiat 
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gaze și climatizare 
pentru clădiri  

 

Planurile de învăţământ la programele de studii se găsesc afișate pe site‐ul Universității 
www.utm.md, la secțiunea Procesul de studii, Studii ciclul I, Licenţă. Disciplinele de studiu 
cuprinse în planurile de învăţământ au fişe ale disciplinelor ce conţin obiectivele disciplinei, 
conținutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs şi lucrări practice/de 
laborator, sistemul de evaluare a studenților şi bibliografia necesară. Fişele disciplinelor de 

asemenea se găsesc pe site‐ul Universității  
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-urbanism-si-arhitectura/ 
 
Programul de studiu Design interior asigură următoarele competenţe profesionale:  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, din domeniul designului;  

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de compoziţia, culoarea, ergonomia;  

 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
proiectării şi tehnologiilior în domeniul designului de interior;  

 Proiectarea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din domeniul designului de 
interior;  

 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor designului de interior.  
 
Programul de studiu Sculptură asigură următoarele competenţe profesionale:  

 Proiectării, organizării și executării sculpturilor;  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare proiectare 
și realizarea sculpturilor;  

 Elaborării proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului artei. 
 

Programul de studiu Ingineria mediului asigură următoarele competenţe profesionale:  

 Utilizării conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte, 
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice protecției 
mediului;  

 Proiectării, organizării şi gestionării sistemelor de producţie ecologic pură; 

 Utilizarea raţională a resurselor implicate în procesul de producţie; 

 Aplicării măsurilor de creştere a calităţii produselor din industrie şi a sistemelor tehnice 
implicate în realizarea acestora;  

 Elaborării proiectelor tehnice și tehnologice ecologice inclusiv cu utilizarea tehnologiilor 
informaționale;  

 Organizării activității economice profitabile a întreprinderii. 
 
Programul de studiu Mașini și mecanisme pentru construcții asigură următoarele 
competenţe profesionale:  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, producerea și exploatarea mașinilor de construcții;  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de proiectare, producer 
și exploatarea mașinilor de construcții;  

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-urbanism-si-arhitectura/
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 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
proiectării şi tehnologiilior în domeniul utilajului tehnologic și mecanizării lucrărilor în 
construcții;  

 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor de mecanizare lucrărilor în 
construcții. 
 
Programul de studiu Ingineria materialelor și articolelor de construcție asigură următoarele 
competenţe profesionale:  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, din domeniul materialelor de construcțț;  

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de tehnologia materialelor și articolelor de construcție;  

 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
proiectării proceselor tehnologice;  

 Utilizarea raţională a resurselor natural; 

 Organizării activității economice profitabile a întreprinderii. 
 
Programul de studiu Arhitectură asigură următoarele competenţe profesionale:  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de proiectare din 
domeniul;  

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru argumentarea social, economică a 
proiectelor elaborate;  

 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în proiectare arhitectorală;  

 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor de proiectare. 
 
Programul de studiu Planificare urbană și regională asigură următoarele competenţe 
profesionale:  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, proiectare 
în domeniul urbanismului;  

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de planificare urbană;  

 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
proiectării şi tehnologiilior în domeniul urbanismului;  

 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor administrațiilor locale.  
 
Programul de studiu Căi ferate, drumuri, poduri asigură următoarele competenţe 
profesionale:  

 Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, conducere a proceselor tehnologice din domeniul căilor ferate, drumurilor și 
podurilor;  

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de proiectare, construcția căilor ferate, drumurilor și podurilor;  

 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
proiectării şi tehnologiilior în domeniul căilor ferate, drumurilor și podurilor;  

 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului rutier;  

 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor designului de interior; 

 Organizării activității economice profitabile a întreprinderii.  
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Programul de studiu Alimentări cu apă, canalizări asigură următoarele competenţe 
profesionale:  

- Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, conducere a proceselor tehnologice din domeniul alimentări cu apă, canalizări; 

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de proiectare, construcția și exploatării a rețelilor de alimentare cu apă, canalizări;  

 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
proiectării şi tehnologiilior în domeniul alimentării cu apă, canalizări;  

 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului;  

 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor de proiectare, construcției și 
exploatării rețelilor inginerești; 

 Organizării activității economice profitabile a întreprinderii. 
 
Programul de studiu Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri 
asigură următoarele competenţe profesionale:  

- Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, conducere a proceselor tehnologice din domeniul alimentări cu căldură, gaze 
și asicurării microclimei în clădiri; 

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de proiectare, construcția și exploatării a rețelilor de alimentare cu căldură, gaze și 
ventilație;  

 Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
proiectării şi tehnologiilior în domeniul alimentării cu căldură, gaze și ventilație;  

 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului;  

 Planificarea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor de proiectare, construcției și 
exploatării rețelilor inginerești; 
Organizării activității economice profitabile a întreprinderii. 

 
Toate programele de studiu derulate la Facultatea Urbanism și Arhitectură asigură 

formarea atât a competenţelor profesionale cât şi competenţelor transversale:  

 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer sau architect, 
designer în cadrul propriei strategii de muncă calificată și eficientă;  

 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, 
cooperării, respectului față de ceilalți;  

 Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața 
muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și 
profesională.  

 Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și 
comunicării. 
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Planuri de învăţământ  

Programul de studiu Design interior 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 Modele matematice în design  3 Istoria artei  şi arhitecturii I. 

4 Atelier arte plastice I (studiul 
formei I) 

10 Atelier arte plastice  II (pictura 
I, studiul formei II, lumină şi 
culoare) 

6 Desen tehnic,  de construcţii şi 
geometria descriptivă 

 Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

2 Limba străină I 2 Educaţia fizică II** 

8 Atelier design I. (atelier design 
I, bazele compoziţiei) 

2 Limba străină II 

6 Filosofia  şi logica formării 
profesionale 

12 Atelier design II. (atelier design 
II, perspectiva şi teoria 
umbrelor) 

 Limba română (pentru alolingvi) 
I** 

3 Practica de instruire 

 Educaţia fizică I**   

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

8 

Atelier arte plastice III (pictura 
II, studiul formei  III, introducere 
în ergonomie) 

4 

Arhitectura de interior. 
(arhitectura spaţiilor de interior, 
fizica construcţiilor (Iluminarea 
şi acustica)) 

3 
Istoria artei şi arhitecturii II. 3 Atelier arte plastice  IV (studiul 

formei  IV) 

10 

Atelier design III. (atelier design 
III. proiectarea asistată de 
calculator I) 

4 

Echipament ingineresc al 
edificiilor (alimentări cu apă şi 
canalizare, alimentarea cu 
gaz, căldură şi ventilare) 

7 
Clădiri (construcţiile clădirilor şi 
materiale de construcţii) 

4 
Teoria economică şi 
intergrarea europeană 

2 
Limba străină III 

10 
Atelier design IV. (atelier 
design IV, proiectarea asistată 
de calculator II) 

  2 Limba străină IV 

  3 Practica tehnologică 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 
Sculptura 

4 
Stiluri şi arta fotografiei (stiluri, 
arta fotografiei) 
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4 

Istoria designului, mobilierului 
şi a ornamentului (istoria 
designului, mobilierului,  istoria  
ornamentului) 

4 

Legislaţia în construcţie şi 
tehnici de comunicare 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor   10 

Atelier design VI. (atelier 
design VI, proiectarea asistată 
de calculator IV) 

10 

Atelier design V. (atelier design 
V, proiectarea asistată de 
calculator III) 

9 

Ştiinţa materialelor II. (mobilier 
- tehnologie  şi  proiectare. 
Tehnologii de finisare plastică 
II) 

8 
Ştiinţa materialelor I (tehnologii 
de finisare plastică I. Materiale 
textile în design de interior) 

3 Practica în producţie 
 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 

Mobilier urban şi amenajări 
interioare. (Mobilier urban, 
design peisager şi interior - 
amenajări interioare) 

4 

Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

3 
Design - teorie, metode 

25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

4 
Managementul lucrărilor de 
construcţii 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

10 
Atelier design VII.  (atelier 
design VII, proiectarea asistată 
de calculator V) 

 
 

4 Ceramică şi sticlă - tehnologie   

3 Securitatea activităţii vitale   

 

Programul de studiu Sculptură 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 Modele matematice în 
sculptură 

3 Istoria artei  şi arhitecturii I. 

4 Atelier arte plastice I (studiul 
formei I) 

10 Atelier arte plastice  II (pictura 
I, studiul formei II, lumină şi 
culoare) 

6 Desen tehnic,  de construcţii şi 
geometria descriptivă 

 Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

2 Limba străină I 2 Educaţia fizică II** 
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8 Atelier sculptura  I (atelier 
sculptura  I, concept în 
sculptură) 

2 Limba străină II 

6 Filosofia  şi logica formării 
profesionale 

12 Atelier sculptura  II. (atelier 
sculptura II, perspectiva şi 
teoria umbrelor) 

 Limba română (pentru alolingvi) 
I** 

3 Practica de instruire 

 Educaţia fizică I**   

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

8 
Atelier arte plastice III (pictura 
II, studiul formei  III, introducere 
în ergonomie) 

4 
Sculptura specială 

3 
Istoria artei şi arhitecturii II. 3 Atelier arte plastice  IV (studiul 

formei  IV) 

10 
Atelier sculptura III. (atelier 
sculptura III. proiectarea 
asistată de calculator I) 

4 
Istoria sculpturii şi clturii I și 
tehici de transpunere – ipsos 

7 
Bazele compoziţiei în sculptură 
şi anatomia plastică 

4 
Teoria economică şi 
intergrarea europeană 

2 
Limba străină III 

10 
Atelier sculptura IV. (atelier 
sculptura IV, proiectarea 
asistată de calculator II) 

  2 Limba străină IV 

  3 Practica tehnologică 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 
Istoria sculpturii şi clturii II 

4 
Stiluri şi arta fotografiei (stiluri, 
arta fotografiei) 

4 
Atelier arte plastice  V (studiul 
formei  V) 

4 
Legislaţia în construcţie şi 
tehnici de comunicare 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor   10 

Atelier sculptura VI. (atelier 
sculptura VI, proiectarea 
asistată de calculator IV) 

10 
Atelier sculptura V. (atelier 
sculptura V, proiectarea 
asistată de calculator III) 

9 
Atelier arte plastice  VI (studiul 
formei  VI ) și Istoria sculpturii 
şi clturii III 

8 
Tehnicile sculpturii lemn, piatră, 
metal I 

3 Practica în producţie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 
Compozitie pentru sculptură - 
lemn, piatră, metal 

4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 
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3 
Proiect artistic 

25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

4 
Comunicare şi management în 
artele vizuale 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

10 
Atelier sculptura VII.  (atelier 
sculptura VII, proiectarea 
asistată de calculator V) 

  

4 
Ceramică şi sticlă - tehnologie/ 
Arte plastice şi decorative 

  

3 Securitatea activităţii vitale   

 

Programul de studiu Ingineria mediului 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

 Limba română (pentru 
alolingvi) I* 

 Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

 Educaţia fizică I*  Educaţia fizică II** 

2 Limba modernă I 1 Limba modernă II 

7 Desen tehnic şi de construcţii, 
Geometria descriptivă 

3 
Chimia  

5 Matematică 5 Matematici speciale 

6 Fizica 7 Fizici speciale 

6 Filosofia, logica şi etica 
inginerească   

7 Topografia şi geologia 
inginerească 

4 Dezvoltarea durabilă şi 
iniţierea în specialitate 

3 
Utilizarea calculatoarelor  

 
 

4 Practica topografica si 
geologica 
 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

10 Mecanica corpului solid - I 4 
Teoria economica şi 
integrarea europeană 

1 Limba modernă III 
6 Mecanica structurilor şi studiul 

metalelor şi sudura   

6 Clădiri  2 Limba modernă IV 

3 
Electrotehnica, maşini şi 
echipament electric 

7 Chimia aplicata 

6 

Pompe, suflante, ventilatoare 
şi staţii de pompare I si  
Biologie generala si 
microbiologie 

4 
Reţele  şi instalaţii de   
alimentare cu apa si 
canalizare                                           
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4 
Hidraulica (Mecanica aplicată 
a fluidelor II) 

3 Ecologie generală 

  4 Practica didactica 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

7 
Marketing şi economia 
construcţiilor 

4 
Legislatia in constructie şi 
Tehnici de comunicare 

5 Fizica atmosferei si hidrologie 5 Epurarea apelor uzate I  

4 
Legislatia ecologica /Dreptul 
ecologic 

4 
Tehnologii şi echipamente de 
tratare apei 

4 
Mecanica pământurilor  şi 
protecţia solurilor 

9 
Depozitarea şi managementul 
deseurilor solide 

5 
Tehnologia lucrărilor de 
construcţie şi Maşini şi 
mecanisme în construcţii 

5 
 Gospodarirea apelor si 
constructii hidrotehnice 

5 
 Biotehnologie şi producirea 
mai pura  

3 Practica de producţie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Securitatea activităţii vitale 4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

5 Managementul 25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

8 
Monitoringul si evaluarea 
mediului 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

5 
Tehnologii si echipamente de 
epurare a apelor uzate 

  

7 
Procese şi instalaţii de 
depoluarea reziduurilor 
gazoase                                                             

  

2 
 Proiectarea asistata de 
calculator 

  

 

Programul de studiu Mașini și mecanisme pentru construcții 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

  
Limba română (pentru 
alolingvi) I 

  
Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

  Educaţia fizică I   Educaţia fizică II** 

2 Limba engleză I 2 Limba engleză II 

7 
Desen tehnic, de construcţii și 
geometria descriptivă 

5 Matematici speciale 
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5 Matematică 11 

Fizici speciale (Mecanica 
teoretică I, Mecanica aplicată 
a fluidelor, Toleranţe şi control 
dimensional) 

6 Fizica 3 Chimia  

6 Filosofia și etica inginerească   2 Topografia inginerească 

4 
Dezvoltarea durabilă și 
inițierea în specialitate 

3 Utilizarea calculatoarelor  

  4 Practica topografică şi atelier 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

10 

Mecanica corpului solid I 
(Mecanica teoretică II, 
Rezistenţa materialelor, 
Termotehnica) 

4 
Teoria economica și 
integrarea europeană 

2 Limba engleză  III 7 
Mecanica corpului solid II  
(Rezistenta materialelor și 
Mecanica structurilor) 

6 
Clădiri (Materiale de 
construcţie, Arhitectura 
clădirilor) 

1 Limba engleză IV 

3 
Electrotehnica, maşini şi 
echipament electric 

4 
Maşini de ridicat şi transportat 
I / Manipulatoare de sarcini I 

9 

Construcția de mașini (Maşini 
unelte, prelucrări mecanice, 
acţionări hidraulice şi materiale 
de exploatare) 

8 

Bazele proiectătrii mașinilor 
de construcții I (Organe de 
maşini I, Teoria maşinilor şi 
mecanismelor) 

  3 Studiul metalelor şi sudura                                                                                  

  3 Practica de inițiere 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor 

4 
Legislația in constructie și 
Tehnici de comunicare 

5 
Bazele proiectătrii mașinilor de 
construcții II (Organe de maşini 
II) 

6 
Tehnologia lucrărilor de 
construcţie și sisteme tehnico-
sanitare 

5 
Maşini de ridicat şi transportat 
II /Manipulatoare de sarcini II 

4 
Maşini de terasamente I / 
Maşini pentru lucrări 
prigătitoare şi fundaţii I 

6 

Motoare termice și maşini de 
tracţiune (automobile şi 
tractoare) / Mecanisme de 
acţionare 

3 
Echipament electric ale 
maşinilor de construcţii 
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5 
Maşini de construcţie şi montaj 
/ Maşini pentru lucrări de 
finisare 

6 

Maşini din industria 
materialelor de construcţie /                                               
Utilaj pentru producerea 
ceramicii şi sticlei                               

4 
Construcţii metalice a maşinilor 
de construcţie 

4 
Mecanizarea în construcţia 
drumurilor / Mecanizarea 
lucrărilor edilitare                                         

  3 Practica în producţie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Securitatea activității vitale 4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

6 Management 25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

5 
Maşini de terasamente II / 
Maşini pentru lucrări 
prigătitoare şi fundaţii II 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

4 
Proiectarea asistată de 
calculator 

  

4 
Automatizarea proceselor 
tehnologice 

  

8 

Tehnologii de fabricare, 
reparare și exploatare a 
maşinilor de construcţie / 
Mentenanţa maşinilor de 
construcţie 

  

 

Programul de studiu Ingineria Materialelor și Articolelor de Construcții 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

  
Limba română (pentru 
alolingvi) I 

  
Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

  Educaţia fizică I   Educaţia fizică II** 

2 Limba engleză I 2 Limba engleză II 

7 
Desen tehnic, de construcţii și 
geometria descriptivă 

5 Matematici speciale 

5 Matematică 11 

Fizici speciale (Mecanica 
teoretică I, Mecanica aplicată 
a fluidelor, Toleranţe şi control 
dimensional) 

6 Fizica 3 Chimia  

6 Filosofia și etica inginerească   2 Topografia inginerească 
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4 
Dezvoltarea durabilă și 
inițierea în specialitate 

3 Utilizarea calculatoarelor  

  4 
Practica topografică şi 
geologică 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

10 

Mecanica corpului solid I 
(Mecanica teoretică II, 
Rezistenţa materialelor, 
Termotehnica) 

4 
Teoria economica și 
integrarea europeană 

2 Limba engleză  III 7 
Mecanica corpului solid II  
(Rezistenta materialelor și 
Mecanica structurilor) 

6 
Clădiri (Materiale de 
construcţie, Arhitectura 
clădirilor) 

1 Limba engleză IV 

3 
Electrotehnica, maşini şi 
echipament electric 

4 Chimia fizică 

9 

Bazele fizico-chimice ale 
studiului materialelor de 
construcții (Introducere în 
știința materialelor, Chimia 
organică) 

8 

Materii prime pentru betoane 
și mortare (Materiale liante, 
Aditivi și agregate pentru 
betoane și mortare) 

  3 Studiul metalelor şi sudura                                                                                  

  3 Practica didactică 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor 

4 
Legislația in constructie și 
Tehnici de comunicare 

5 
Procese și aparate în 
tehnologiile de producere a 
materialelor de construcții 

6 
Tehnologia lucrărilor de 
construcţie, Construcţii din 
beton armat 

5 
Matetriale de construcții din 
mase plastice 

4 
Utilaj mecanic al 
întreprinderilor de producere a 
materialelor de construcții 

6 Tehnologia betonului 3 
Tehnologia materialelor 
termo- și fonoizolatoare 

5 
Coroziunea și protecția 
anticorosivă a materialelor de 
construcții 

6 
Utilaj termic în tehnologiile de 
producere a materialelor de 
construcții                        

4 
Maşini și mecanisme de 
construcţie 

4 
Tehnologia ceramicii și 
agregatelor poroase                           

  3 Practica de producţie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 
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Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Securitatea activității vitale 4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

6 Management 25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

5 
Proiectarea întreprinderilor de 
producere a materialelor de 
construcții 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

4 
Tehnologia materialelor 
silicatice și sticla 

  

4 
Automatizarea proceselor 
tehnologice 

  

8 
Verificarea calității și evaluarea 
conformității materialelor de 
construcții 

  

 

Programul de studiu Arhitectură 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

10 
Bazele compozitiei si 
proiectarii de arhitectură I 

8 
Bazele compozitiei si 
proiectarii de arhitectură II 

4 Arte plastice. Desen I  6 
Arte plastice. Desen II. 
Coloristica  

6 
Geometrie descriptiva I. Desen 
tehnic 

2 
Istoria arhitecturii universale I 
(arhitectura antica) 

4 
Modele matematice in 
arhitectura  

3 Tehnologii informationale  

5 
Filosofia si logica formarii 
profesionale 

4 Perspectiva si teoria umbrelor 

1 Limba străină I 2 Topografia 

 
Limba română (pentru 
alolingvi) I** 

1 Limba străină II 

 Educaţia fizică I**   
Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

    Educaţia fizică II** 

  4 
Practica de iniţiere si 
topografie 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

12 
Proiectare de arhitectura III. 
Constructiile cladirilor I. PAC 

12 
Proiectare de arhitectura IV. 
Constructiile cladirilor II. PAC 

8 
Arte plastice. Desen III. Pictura 
I 

8 
Arte plastice. Desen IV. 
Pictura II 
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2 
Istoria arhitecturii universale II 
(evul mediu) 

2 
Istoria arhitecturii universale III 
(renastere-romantism) 

4 Mecanica aplicata I, II 4 
Teoria economica și 
integrarea economica 
europeană 

3 Materiale de construcţie 1 Limba straină IV 

1 Limba straină III 3 Practica de desen şi pictură 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

14 
Proiectare de arhitectura V. 
Construcţiile clădirilor III. PAC 

12 
Proiectare de arhitectura VI. 
Construcţiile clădirilor IV. PAC 

8 
Arte plastice. Desen V. 
Sculptura I 

8 
Arte plastice. Desen VI. 
Sculptura II 

2 
Istoria arhitecturii universale IV 
(sec. XIX-XX) 

2 
Istoria arhitecturii universale V 
(secolul XX) 

2 Istoria urbanismului I 2 Istoria urbanismului II 

4 
Marketing. Marketing in 
arhitectura si urbanism  

2 
Legislatia in constructie, 
arhitectura si urbanism 

  4 Practica de proiectare 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

16 
Proiectare complexa de 
arhitectura VII 

14 
Proiectarea complexa de 
arhitectură VIII 

4 Fizica constructiilor I, II 2 Restaurare arhitecturală I  

2 
Istoria arhitecturii in Moldova 
(Istoria arhitecturii nationale) 

4 
Tipologia Cladirilor II (cladiri 
publice) 

2 
Tipologia Cladirilor I (cladiri de 
locuit) 

2 Fizica construcţiilor III 

4 Management. Protectia muncii 4 

Echipament ingineresc al 
edificiului (in loc de Sisteme 
tehnico-sanitare interioare 
(ACGV 1:1, AAC 1:1)  

2 
Tehnologia lucrărilor de 
construcţie 

4 Practica de releveu 

Anul V 

Semestrul 9 Semestrul 10 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

12 
Proiectare complexa de 
arhitectura IX 

14 
Proiectare complexa de 
arhitectura X 

4 Arhitectura spatiului interior I  4 
Teoria urbană II  (drept 
urbanistic, management 
urbanistic) 

4 
Arhitectura peisageră I 
(Oganizarea peisajelor 
naturale) 

4 Arhitectura spatiului interior II 
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4 Restaurare arhitecturală II  4 
Arhitectura peisageră II 
(Oganizarea peisajelor 
naturale) 

2 
Videomodelare si tehnologii 
informaţionale în arhitectură  

4 Practica de proiectare II 

4 
Teoria urbană I  (ecologie si 
dezvoltare durabila, structuri 
urbane) 

  

Anul VI 

Semestrul 11 Semestrul 12 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

14 
Proiectare complexa de 
arhitectură XI  

4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

4 Practica de documentare 25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

4 Teoria cercetarii 1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

4 Estetica arhitecturală   

4 
Doctrine în arhitectură  şi 
urbanism 

  

 

Programul de studiu Planificare urbană și regională 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

  
Limba română (pentru 
alolingvi) I** 

  
Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

  Educaţia fizică I**   Educaţia fizică II** 

2 Limba străină I 2 Limba străină II 

7 
Desen tehnic şi de construcţii, 
Geometria descriptivă 

4 Mecanica aplicată I 

4 Matematică 7 Topografia și cadastru urban 

7 Bazele compoziției și desenul I 3 Utilizarea calculatoarelor  

6 
Filosofia, logica și etica 
inginerească   

8 
Perspectiva și teoria umbrelor. 
Desen II 

4 
Dezvoltarea durabilă și 
inițierea în specialitate 

2 
Proiectări și reprezentări în 
urbanism 

  4 
Practica topografică şi de 
initiere in profesie 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Mecanica structurilor 2 Limba străină IV 

2 Limba străină III 4 
Teoria economica și 
integrarea europeană 
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3 Materiale de construcţie 6 
Uurbanism II (Plan urbanistic 
zonal al cartierului rezidențial) 

12 
Urbanism I (Plan urbanistic 
general, Geografia urbană) 

6 Retele ingineresti 

10 
Proiectarea clădirilor civile cu I-
II nivele 

9 
Proiectarea clădirilor etajate 
din elemente prefabricate 

  3 Practica de releveu 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor 

4 
Legislatia in constructie și 
Tehnici de comunicare 

5 
Tehnologia lucrărilor de 
construcţie, Maşini şi 
mecanisme în construcţii 

3 
Proiectarea clădirilor de mare 
înălțime 

6 
Urbanism III (Plan urbanistic 
zonal al cvartalului locativ) 

4 Transport urban de pasageri 

8 Proiectare clădirilor industriale 6 Sistematizarea verticala I 

6 
Transport, trafic si cai de 
comunicatie 

6 
Urbanism IV (Plan urbanistic 
de detaliu) 

  3 Sisteme geoinformationale 

  4 Practica de proiectare 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Securitatea activității vitale 4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

4 
Managementul lucrărilor de 
construcţie 

25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

6 
Sistematizarea verticala II si 
Peizagistica urbana 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

8 
Reconstrucția și renovarea 
clădirilor 

  

5 
Dezvoltarea si amenajarea 
teritoriului 

  

4 
Intretinerea si administrarea 
localitatilor 

  

 

Programul de studiu Căi ferate, drumuri, poduri 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

 
Limba română (pentru 
alolingvi) I** 

 
Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

 Educaţia fizică I**  Educaţia fizică II** 
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1 Limba engleză I 2 Limba engleză II 

7 
Desen tehnic de construcţii și 
geometria descriptivă. 

3 
Chimia 

6 Matematica 5 Matematici speciale 

6 Fizica 7 Fizici speciale 

4 
Dezvoltarea durabilă și 
inițierea în specialitate 

7 
Topografia și geologia 
inginerească 

6 Filosofia și etica inginerească   3 Utilizarea calculatoarelor 

  3 Practica de instruire 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

7 
Mecanica corpului solid 
(Mecanica teoretica II, 
Rezistenta materialelor I) 

4 
Teoria economica și 
integrarea europeană 

8 

Clădiri (Sistematizarea pe 
verticala, Materiale de 
constructie, Electrotehnica 
maşini şi echipament electric) 

9 

Mecanica structurilor I, Studiul 
metalelor şi sudura, 
Rezistenta materialelor II 

1 Limba engleză III 1 Limba engleză IV 

6 
Geotehnica și fundaţiile 
construcţiilor rutiere 

6 
Drumuri I (Bazele proiectării 
drumurilor, PAC) 

3 
Topografia specială 

3 
Căi ferate I (Bazele proiectării 
căilor ferate) 

5 

Compoziţii rutiere şi procese 
fizico-chimice în tehnologiea 
producerii materialelor de 
construcţia drumurilor 

3 

Poduri I (Bazele proiectării 
podurilor) 

  4 Practica tehnologică 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor 

6 
Mecanica structurilor II 
Construcţii din beton armat II 

6 

Drumuri II (Calculul 
elementelor hidraulice a 
lucrărilor de artă, structuri 
rutiere și aeroportuare, PAC). 

4 

Legislatia in constructie și 
Tehnici de comunicare 

6 
Poduri II 

7 
Drumuri III (Drumuri în condiţii 
complicate, drumuri urbane si 
rurale. Noduri rutiere. PAC) 

7 

Tehnologia lucrărilor de 
construcţie I 

5 

Tehnologia lucrărilor de 
construcţie a drumurilor II 
(Construcția structurilor rutiere 
și aeroportuare). 

3 Căi ferate II 5 Întreţinerea drumurilor 

3 Construcţii din beton armat I 3 Practica în producție 
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Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 
Securitatea activității vitale 

4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

6 
Managementul lucrărilor de 
construcţie a drumurilor şi 
podurilor 

25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

7 
Poduri III (Poduri metalice. 
Întreţinerea podurilor) 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

4 Întreţienrea căilor ferate   

7 
Reconstrucţia drumurilor. 
Organizarea şi siguranţa 
traficului rutier. 

  

3 
Automatizarea proceselor 
tehnologice în domeniul 
constructiilor 

  

 

Programul de studiu Alimentări cu apă, canalizări 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

 Limba română (pentru 
alolingvi) I* 

 Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

 Educaţia fizică I*  Educaţia fizică II** 

2 Limba modernă I 1 Limba modernă II 

 
7 

Desen tehnic şi de construcţii, 
Geometria descriptivă 

3 
Chimia  

5 Matematică 5 Matematici speciale 

6 Fizica 7 Fizici speciale 

 
6 

Filosofia, logica şi etica 
inginerească   

7 Topografia şi geologia 
inginerească 

4 Dezvoltarea durabilă şi 
inițierea în specialitate 

3 
Utilizarea calculatoarelor  

 
 

4 Practica topografica si 
geologica 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

10 Mecanica corpului solid - I 4 
Teoria economica şi 
integrarea europeană 

2 Limba modernă III 
6 Mecanica structurilor şi studiul 

metalelor şi sudura   

6 Clădiri  1 Limba modernă IV 
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3 
Electrotehnica, maşini şi 
echipament electric 

7 
Reţele de distribuţie a apei  si 
Proiectarea asistată de 
calculator  

4 
Pompe, suflante, ventilatoare 
şi staţii de pompare I  

5 
Reţele  şi instalaţii de  
canalizare                                                                 

5 
Hidraulica (Mecanica aplicată 
a fluidelor II) 

3 Chimia şi microbiologia apelor  

  4 Practica didactica 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor 

4 
Legislatia in constructie şi 
Tehnici de comunicare 

6  Hidrologia si captarea apei  5 Epurarea apelor uzate I  

4 
Pompe, suflante, ventilatoare 
şi staţii de pompare II  

4 Alimentări cu apă   în industrie  

4 Sisteme şi utilaj sanitar 6 Tratarea apei naturale 

3 
Reţele de alimentare cu 
căldură şi gaze  

5 
 Gospodarirea apelor si 
constructii hidrotehnice 

8 
Tehnologia lucrărilor de 
construcţie şi Maşini şi 
mecanisme în construcţii 

3 
Organizarea si tehnologii  de 
executie a instalaţiilor 
interioare de apă şi canalizare 

  3 Practica de producţie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Securitatea activității vitale 4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

6 Managementul 25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

6 
Organizarea  si tehnologii de 
executie  a sistemelor de apă 
şi canalizare 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

5 
Tehnologii si echipamente de 
epurare a apelor uzate 

  

6 
   Utilaj si exploatarea 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizări 

  

4 
Automatizarea si dirijarea 
proceselor tehnologice în AAC 

  

 

Programul de studiu Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 
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Limba română (pentru 
alolingvi) I 

  
Limba română (pentru 
alolingvi) II** 

  Educaţia fizică I   Educaţia fizică II** 

2 Limba engleză I 2 Limba engleză II 

7 
Desen tehnic, de construcţii și 
geometria descriptivă 

5 Matematici speciale 

5 Matematică 11 

Fizici speciale (Mecanica 
teoretică I, Mecanica aplicată 
a fluidelor, Termodinamica 
tehnică) 

6 Fizica 3 Chimia  

6 Filosofia și etica inginerească   2 Topografia inginerească 

  
Dezvoltarea durabilă și 
inițierea în specialitate 

3 Utilizarea calculatoarelor  

  4 Practica topografică şi atelier 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

7 

Mecanica corpului solid I 
(Mecanica teoretică II, 
Rezistenţa materialelor, 
Termotehnica) 

4 
Teoria economica și 
integrarea europeană 

2 Limba engleză  III 6 
Mecanica structurilor, studiul 
metalelor şi sudura 

9 
Clădiri (Materiale de 
construcţie, Arhitectura 
clădirilor) 

1 Limba engleză IV 

5 Transfer de căldură şi masă 3 
Reţele de alimentare cu apă şi 
canalizări/Instalaţii de 
alimentare cu apă şi canalizări 

3 
Pompe, suflante, ventilatoare 
şi staţii de pompare 

10 
Termotehnica construcţiilor şi 
Instalaţii de încălzire 

4 Hidraulica şi Aerodinamica 3 
Surse regenerabile de 
energie/Clădiri energoeficiente 

  3 Practica didactică 

Anul III 

Semestrul 5 Semestrul 6 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

5 
Marketing şi economia 
construcţiilor 

4 
Legislația in constructie și 
Tehnici de comunicare 

3 
Maşini şi mecanisme în 
construcţii 

4 
Organizarea şi tehnologii de 
execuţie a instalaţiilor 
interioare de ACGV 

10 
Procese şi aparate de ardere a 
gazului, centrale termice 

5 
Alimentări cu gaze 
II/Distribuţia gazelor II 
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6 
Alimentări cu gaze I/Distribuţia 
gazelor I 

5 
Instalaţii de 
climatizare/Procedee şi 
instalaţii de tratare a aerului 

6 
Instalaţii de ventilare/Instalaţii 
de ventilare a clădirilor 
industriale 

3 
Alimentarea centralizată cu 
căldură I/Transportarea 
căldurii 

  

6 

Exploatarea sistemelor 
termice, de gaze şi climatizare 
pentru clădiri/Mentenanţa 
sistemelor termice, de gaze şi 
climatizare pentru clădiri 

  3 Practica de producţie 

Anul IV 

Semestrul 7 Semestrul 8 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Securitatea activității vitale 4 
Proba teoretică de sinteză a 
Examenului de licenţă 

6 
Managementul lucrărilor de 
construcţie 

25 
Practica de documentare la 
PL şi elaborarea proiectului de 
licenţă 

6 
Alimentarea centralizată cu 
căldură II/Sisteme de 
distribuţie a căldurii 

1 
Susţinerea proiectului de 
licenţă 

5 
Bazele ecologiei şi protecţia 
aerului 

  

4 
Automatizarea şi dirijarea 
proceselor tehnologice în 
sisteme de ACGV 

  

6 
Organizarea şi tehnologii de 
execuţie a reţelelor de 
alimentare cu căldură şi gaze  

  

 

Stagii de practică  

Instruirea practică a studenţilor Facultăţii Urbanism și Arhitectură este una dintre 
componentele cele mai importante ale procesului de pregătire a cadrelor şi are drept scop 
principal aprofundarea cunoştinţelor teoretice, formarea deprinderilor practice la specialitatea 
aleasă, crearea unor condiţii favorabile de integrare mai rapidă a viitorilor absolvenţi în 
activitatea de producţie şi se realizează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea 
şi desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor la Universitatea Tehnică a Moldovei 
http://utm.md/acte_normative/interne/organizareStagiiPractica.pdf. Tipul şi durata stagiului de 
practică este indicat în planul de învăţământ la programele de studii. În conformitate cu 
Planurile de învăţământ la programele de studiu se efectuează stagieri la următoarele tipuri de 
practică: 

 

 

http://utm.md/acte_normative/interne/organizareStagiiPractica.pdf
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Tabelul 2. Tipuri stagii de practică la programe de studii universitare de licenţă 

Stgiile de practică Semestrul Durata 
săpt/ore 

Perioada Nr. credite 

Practica topografica 2 4 / 120 iulie 4 

Practica didactică 4 4 / 120 Iulie 4 

Practica de producție 6 4 / 120 Iulie 4 

Practica de documentare la PL 
şi elaborarea tezei de licenţă 

8 17 / 510 iulie 25 

Total    37 

 

Stagiu de practică topografică are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice 
acumulate pe parcursul studierii disciplinei de topografie. Studentul utilizează conceptele şi 
metodele de bază ale topografiei în vederea asumării principiilor de ridicare topografică. Alege 
în mod adecvat, atât aparatura necesară, cât şi metoda de lucru pentru efectuarea unor lucrări, 
funcţie de specificul fiecărei lucrări în parte. Interpretează măsurările efectuate pe teren pe baza 
cunoştinţelor de teoria erorilor de măsurare. Studentul lucrează în echipă, obişnuindu-se să 
relaţioneze şi să devină responsabili de rolul în echipă, pentru ca activitatea echipei să fie cât 
mai eficientă. 

În cadrul stagiului de practică didactică studentul face cunoştinţă cu obiectele muncii 
care formează bazele specialităţii şi obţine deprinderile primare în specialitatea aleasă. Stagiul 
de practică nominalizat are caracter instructiv individual în cadrul căruia studentul face 
cunoştinţă cu utilajele/echipamentele tehnologice, obţine îndemânări/abilităţi practice în 
deservirea acestor utilaje/echipamente şi elaborează produsul/macheta propriu(e) conform 
programului stagiului de practică.  

Stagiu de practică de producţie are drept scop formarea deprinderilor practice ale 
studentului privind efectuarea activităţilor de specialitate la întreprinderile industriale, 
aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin studiul şi cunoaşterea metodologiei de aplicare a 
acestora în activitatea de producţie/practică care se realizează, de regulă, în întreprinderi, 
organizaţii/firme avansate în domeniul respectiv. Ca excepţie, acest stagiu poate fi organizat 
pe lângă Departament de profil, cu condiţia îndeplinirii programului practicii respective. Pe 
parcursul practicii, studentului i se permite executarea diverselor funcţii care corespund 
programului şi se recomandă, după coordonarea cu conducătorul practicii de la Universitate, 
susţinerea examenului de calificare (pentru obţinerea calificării de post).  

Stagiul de documentare la PL şi elaborarea tezei de licenţă (stagiu realizat de către 
student după finalizarea studiilor teoretice) are drept scop efectuarea cercetărilor, 
documentarea şi colectarea materialelor/ informaţiei în corespundere cu tema proiectului/tezei 
de licenţă şi se desfăşoară la întreprinderi, organizaţii/firme, instituţii de proiectare şi cercetare 
şi, ca excepţie, la catedrele de profil. 

Întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, firmele-baze de practică desemnează conducătorii 
stagiilor de practică din rândul specialiştilor de înaltă calificare şi cu experienţă în domeniul 
producerii şi creează condiţii pentru desfăşurarea eficientă a stagiului. În tabelul de mai jos sunt 
prezentate cele mai mari întreprinderi-baze de practică ai Facultăţii Urbanism și Arhitectură. 

 

Tabelul 3. Lista întreprinderilor-baze de practică ai Facultăţii Urbanism și Arhitectură 



FACULTATEA URBANISM ȘI ARHITECTURĂ 
 
 

32 
 

Nr. 
crt. 

Întreprinderea-bază de 
practică 

Localitatea Nr. 
crt. 

Întreprinderea-bază 
de practică 

Localitatea 

1. INCP URBANPROIECT or. Chișinău 8. UNIVERSINJ SRL or. Chișinău 

2. ÎM CHIȘINĂUPROIECT or. Chișinău 9. SA EDILITATE or. Chișinău 

3. SA Moldovagaz Moldova 10. IM EXDRUPO or. Chișinău 

4. SA GAZPROIECT or. Chișinău 11. SA DIMECON or. Chișinău 

5. Regiile Apă-Canal Moldova 12. SRL Radial Plus or. Chișinău 

6. SA MACON or. Chișinău 13. ÎS Administrația de stat 
a drumurilor 

or. Chișinău 

7. SA Drumuri Moldova 14. SA FEC or. Chișinău 

 

Evaluarea competenţelor dobândite de student pe parcursul stagiului de practică se face 
prin examen, de faţa comisiei de evaluare a practicii, care se desemnează la nivel de catedră. 
Evaluarea presupune:  

a) La finalul stagiului de practică, conducătorul practicii de la întreprindere întocmeşte un 
aviz de evaluare a nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul 
acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil de 
derularea stagiului de practică. 

b) În cadrul examenului, studentul prezentă rezultatele activităţii practice (raport de 
practică, prezentat în formatul PowerPoint, diagrama de flux, linii tehnologice, etc.) Raportul 
include obiectivele prevăzute în program; activităţile desfăşurate şi competenţele profesionale 
dobândite; autoevaluarea activităţii desfăşurate. 

 

Examenul de finalizare a studiilor 

 Examenul de licenţă reprezintă evaluarea finală a programului de studiu.  

Prin probele examenului de licenţă se evaluează nivelul de realizare a finalităţilor de studii, 
precum şi competenţele generice şi specifice dobândite de către absolvenţi pe parcursul 
studiilor.  

Prin proiectul/teza de licenţă se evaluează competenţele absolvenţilor de a efectua 
cercetări, de a aplica cunoştinţele teoretice în procesul de elaborare a unor soluţii practice 
specifice domeniului de formare profesională sau de realizare a studiilor de caz.  

Susţinerea proiectelor/tezelor de licenţă este publică. Proba teoretică a examenului de 
licenţă şi proiectul/teza de licenţă se evaluează în mod distinct cu note, în baza scalei de notare 
de la 10 la 1, nota minimă de promovare fiind 5. Convertirea notelor în scala de notare ECTS 
se va realiza conform prevederilor Regulamentului instituțional de organizare a studiilor în 
învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.  

Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică a notei obţinute la proba 
teoretică şi a notei obţinute la susţinerea proiectului/tezei de licenţă, fiind calculată cu două 
zecimale.  

Media generală de licenţă se stabileşte cu două zecimale ca medie aritmetică a notelor 
obţinute la examenul de licenţă şi a mediilor aritmetice de promovare a anilor de studii.  
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Probele examenului de licenţă şi termenele de susţinere a acestuia sunt stabilite prin 
planurile de învăţământ aprobate, după cum urmează: 

Tabelul 4. Probele examenului de licenţă la programe de studii universitare de licenţă 

Programul de studiu  Denumirea activităţii  Perioada 

0212.2 Design interior  
 

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0213.3 Sculptură Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0712.1 Ingineria mediului  
 

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0715.5 Mașini și mecanisme 
pentru construcții 

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0722.2 Ingineria materialelor 
și articolelor de construcție  

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0731.1 Arhitectură  
 

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0731.4 Planificare urbană și 
regională  

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0732.2 Căi ferate, drumuri, 
poduri 

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

 0732.3 Alimentări cu apă, 
canalizări 

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

0732.4 Ingineria sistemelor 
termice, de gaze și 
climatizare pentru clădiri 

Proba teoretică de sinteză 01.02 – 14.02 

Susţinerea proiectului de licenţă 15.06 – 30.06 

 

3. STUDII CICLUL II – MASTER 
 
Studiile de master la Facultatea Urbanism și Arhitectură urmează după finalizarea studiilor 

de licenţă cu o durată de 1,5 ani.  
Diploma eliberată la finalizarea I-lui ciclu corespunde unui nivel de calificare ce permite 

inserţia în piaţa de muncă. Al doilea ciclu trebuie să permită accesul la funcţii de conducere, 
proiectare, cercetare, studii de doctorat.  

Valoarea şi importanţa studiilor superioare de master sunt incontestabile, fiind menite să 
asigure formarea specialiştilor performanţi, să dezvolte capacităţile de cercetare ştiinţifică, să 
permită accesul la studii de doctorat.  

Pregătirea masteranzilor se desfăşoară în baza planurilor de învăţământ, care conţin 
discipline pentru pregătire avansată în domeniu. Programele corespund noilor cerinţe ale 
mediului tehnic şi economic mondial, sunt bazate pe ultimele elaborări în ştiinţă, cunoaşterea 
cărora poate asigura calitate şi eficienţă în viitoarea activitate a absolventului studiilor de 
master.  

Toate programele de master desfăşurate în cadrul UTM sunt de cercetare, fapt ce oferă 
posibilitatea de a elabora proiecte de cercetare care pot fi dezvoltate ulterior în teză ştiinţifică 
pe parcursul ciclului III – studiilor de doctorat.  
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În prezent, în cadrul Facultăţii Tehnologia Alimentelor funcţionează 4 programele de studii 
superioare de master cu durata de studii de 1,5 ani după cum urmează:  

 
Tabelul 5. Domenii şi programe de studii superioare de master 

Domeniul Programul de master Credite/semestre 

Arhitectură și construcții Designul Interiorului 90 / 3 

Arhitectură și construcții Drumuri, Materiale și Mecanizare în 
Construcții 

90 / 3 

Arhitectură și construcții Ingineria Instalațiilor de Asigurare a 
Microclimei în Clădiri 

90 / 3 

Arhitectură și construcții Managementul Sistemelor de Inginerie 
Sanitare și Protecția Mediului 

90 / 3 

Arhitectură și construcții Urbanism și Amenajarea Teritoriului 90 / 3 

 
 

Studiile încep la 1 septembrie a fiecărui an. Forma de învățământ – învăţământ cu frecvenţă.  
 

Tabelul 6. Calendarul academic, săptămâni 

Anul de 
studii 

Activităţi 
didactice 

Sesiuni de 
examinare 

Stagii 
de 

practică 
Vacanţe 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II  Iarnă Primăvară Vară 

I 15 15 3 3 4 2 1 11 

II   3   15  2     

 
Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, la UTM poate fi 

consultat la adresa http://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-master-2015.pdf.  
Studiile superioare de master finalizează cu susţinerea publică a tezei/proiectului de 

master.  
Studenţilor ciclului II care realizează obiectivele programului de master şi susţin cu succes 

teza de master li se acordă titlul de master în Tehnologii de fabricare si prelucrare/Inginerie și 
activități inginerești, cu eliberarea Diplomei de studii superioare de master, însoţită de 
Suplimentul la Diplomă, redactat în limbile română şi engleză.  

Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obţinut competenţe 
transversale şi/sau profesionale generale şi specifice, inclusiv competenţe manageriale, de 
cercetare, dezvoltare şi inovare.  

Teza/proiectul de master reprezintă o cercetare ştiinţifică sau de creaţie artistică, 
aprofundată/interdisciplinară/complementară în domeniul analizei problemelor teoretice şi 
practice, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în domeniul 
programului de master, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente 
de noutate şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare. 

Cerinţele concrete pentru elaborarea şi susţinerea tezei/proiectului de master se stabilesc 
de către departamentul de specialitate (Recomandări metodice privind elaborarea tezei de 
master http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=8), în 

http://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-master-2015.pdf
http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=8
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conformitate cu regulamentele instituționale (Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de 
master http://utm.md/acte_normative/interne/sustinereTezeMaster.pdf). 

 
 

4. STUDII CICLUL III – DOCTORAT 

Programele de studii superioare de doctorat ciclul III se desfăşoară în cadrul Şcolii 
Doctorale Inginerie Civilă în cadrul UTM.  

În cadrul Şcolilor Doctorale Inginerie Civilă funcţionează 12 programele de studii 
superioare de doctorat după cum urmează:  

 135.02. Mecanica corpului solid; 
 211.01. Ingineria căilor de transport; 
 211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii; 
 211.03. Reţele inginereşti în construcţii; 
 211.05. Tehnologia construcţiilor; 
 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor; 
 212.02. Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
 242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice; 
 242.07. Maşini şi echipamente tehnice; 
 262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale; 
 262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară 
 652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului. 

 

Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de doctorat, 
ciclul III din cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii Tehnice a Moldovei poate fi consultat la 
adresa http://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf. 

 

5. DOTAREA LABORATOARELOR ŞI CENTRELOR DE CERCETARE 

Facultatea Urbanism și Arhitectură dispune de întreaga bază materială necesară derulării 
proceselor didactice şi de cercetare științifica din cadrul programelor de studii, în concordanţă 
cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învăţământ de calitate. Facultatea 
dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter 
obligatoriu din planuri de învăţământ. Laboratoarele destinate desfăşurării activităţilor specifice 
programelor sunt dotate cu aparatură necesară pregătirii adecvate a studenţilor, precum şi 
activității de cercetare în domeniu arhitecturii și construcții. 

 

 

 

http://utm.md/acte_normative/interne/sustinereTezeMaster.pdf
http://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf
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       Laboratorul ”Alimentare cu căldură”                                       Sala de expoziții 

 

       

      Laboratorul ”Mașini de construcții”                                      Centrul de calcul 

 

           

                    Atelier ”Sculptura”                                 Laboratorul ”Materiale de construcții” 
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          Atelier de proiectare                                                     Sala de curs 

 

6. VIAŢA DE STUDENT 

Viața de student este întotdeauna plină de energie și de curiozitate. UTM are multe de 
oferit pentru a o face memorabilă, fie că decizi să fii parte a unei organizații studențești sau să 
participi la diverse activități culturale.  

Beneficiile tale ca student-voluntar?  

 promovezi și susții activ drepturile și interesele studențești;  

 informezi studenții în legătură cu deciziile luate la nivel de Facultate și Universitate;  

 contribui la asigurarea calității educației tale și a colegilor tăi; 

  ești partener în luarea deciziilor luate la nivel de Facultate și Universitate;  

 îți dezvolți competențe de comunicare asertivă și de management eficient al timpului;  

 exersezi și dezvolți abilitățile tale de lider: organizare, prezentare, negociere și mediere;  

 înveți să fii receptiv la problemele celor din jur;  

 îți faci noi prieteni și parteneri.  
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BEST – Board of European Students of Technology  

Organizaţia este prezentă în 96 de universităţi tehnice din 33 de ţări europene și asigură 
comunicarea, cooperarea și schimbul de experienţă între tinerii studenţi europeni din mediul 
academic tehnic. Ca membru BEST vei învăță să lucrezi la nivel internațional, să descoperi 
diversitatea culturii europene și să cunoști oameni noi. Și nu doar atât! Aici vei putea participa 
la evenimente de carieră, cursuri, workshop-uri internaţionale, competiţii și festivaluri 
inginerești. 

Organizaţia Sindicală Studenţească  

Pentru a petrece timpul activ, peste 90% din studenți au devenit membri ai Organizației 
Sindicale a Studenților UTM. Aici vei fi implicat în diverse activități culturale, sportive și de 
creație. În 2013, organizația a lansat radioul online „Studentus”, în premieră pentru instituțiile 
universitare, dar și portalul informațional www.studentus.md. Este o șansă pentru studenți de 
a-și îmbunătăți abilitățile practice în domeniul programării electronicii și comunicațiilor, dar și 
de a evolua ca moderatori, producători de emisiuni, membri ai echipelor de creație 
studențească.  

Sport  

Ne mândrim cu rezultate înalte în acest domeniu, dar și cu metode avansate de pregătire 
a sportivilor. Oricare ar fi nivelul tău de pregătire sportivă, ai șansa să-ți îmbunătățești 
performanțele, datorită oportunităților oferite de UTM. Complexul Sportiv al Tineretului UTM, 
dispune de două terenuri de fotbal, de terenuri de tenis, volei, de o pistă cu opt culori și sectoare 
pentru sărituri. Centrul de Agrement și Sport dispune de sală de forță, sală pentru baschet, 
volei, handbal, badminton, tenis de masă, minifotbal. Aici se desfășoară majoritatea 
campionatelor. UTM este unica instituție de învățământ superior din țară, care anual participă 
cu 6-7 echipe de jocuri sportive la campionatele naționale. 

Ansamblul de muzică și dans popular „Tinerețea”  

Ansamblul de dansuri populare „Tinerețea” a fost creat în 1965, sub conducerea lui Petru 
Furnică. De-a lungul anilor, colectivul a susținut diverse concerte atât în satele și orașele 
Moldovei, cât și peste hotare. Datorită măiestriei artistice înalte, ansamblul se bucură de merite 
deosebite și de numeroase distincții. Anual, ansamblul se reînoiește cu studenți din anul I, care 
îi înlocuiesc pe absolvenții universității.  

Orchestra de fanfară  

Fondată în 1975, orchestra a susținut de-a lungul timpului un șir de concerte. Orchestra 
este alcătuită din 25 de studenți din diverse facultăți ale universității. Se remarcă printr-un 
repertoriu bogat, care cuprinde melodii atât a compozitorilor moldoveni cât și a celor europeni. 
Anual, orchestra participă la diverse evenimente, bucurându-se de înalte aprecieri.  

Centrul universitar de informare și ghidare în carieră (CEGHID)  

CEGHID oferă susținere studenților în dezvoltarea carierei. Aici vei primi informații despre 
stagiile de practică oferite de întreprinderi, locurile de muncă existente și condițiile de angajare. 
CEGHID acordă asistență în completarea CV-urilor și a scrisorilor de intenție, dar și în căutarea 
eficientă a unui loc de muncă. Centrul este utilat cu sisteme informaționale electronice moderne 
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„Kompass-Moldova” și „Varo-Moldova”, care conțin informații despre cca 10 mii de întreprinderi 
din țară.  

www.cariera.utm.md 

Biblioteca Tehnico-Științifică  

UTM dispune de o bibliotecă structurată în șase servicii centrale și 7 biblioteci-filiale la 
facultăți, unde anual sunt organizate diverse activități științifice și cultural-educative. Colecțiile 
bibliotecii numără peste 1 mln. 19 mii de lucrări din domeniile științei și tehnicii. Anual colecțiile 
sunt îmbogățite cu cca 10-16 mii de exemplare, inclusiv de la editura UTM. O resursă 
importantă pentru cititori este și catalogul online, care poate fi accesat pe site-ul bibliotecii 
www.library.utm.md. Tot aici, utilizatorii pot veni cu propuneri de achiziții, contribuind astfel la 
completarea colecțiilor. Pentru a beneficia de serviciile bibliotecii, este necesar să aveți carnet 
de student sau legitimație de colaborator UTM.  

Program:  

Luni-Vineri: 8:00 – 17:00  

Sâmbătă: 9:00 – 16:00  

Mobilități Erasmus  

Programul Erasmus+ îți oferă șansa de a studia peste hotare. Experiența poate dura de 
la 3 la 12 luni. Este o ocazie bună de a-ți lărgi orizonturile, de a învăța lucruri noi și de a-ți face 
prieteni. Ai nevoie doar de curaj, dorință de a face schimbări și entuziasm. Restul le vei face cu 

susţinerea noastră. 

 

http://www.cariera.utm.md/

