
AcAdemiA de TrAnsporTuri, 
informATică şi comunicAţii 
— 10 ani de activitate

  Fondată — 17 februarie 1999, ca o instituţie de învăţămînt 
superior.

  Domeniile de activitate — instruire, educaţie, cercetare, 
editare, elaborare.

  Acreditare — 30 martie 2006 (instituţională şi şase 
specialităţi).

  Structura — trei facultăţi cu 12 catedre.
  Profesori — circa 100 de cadre didactice, dintre care 48 cu 
grad ştiinţific.

Dumitru Solomon, Rector ATIC, 
Academician al AII, Doctor Habilitat în 
tehnică, Laureat al Premiului de Stat 
în Ştiinţă şi tehnică. 
Autor a mai mult de 100 lucrări 
ştiinţifice, inclusiv 10 monografii, 
manuale şi lucrări metodice.

Este promotorul ideilor de formare a unei instituţii de invăţămînt de performanţă pentru pregătirea 
cadrelor profesionale de înaltă calificare în domeniile care îi sunt bine cunoscute şi anume: 

  Matematică şi informatică — a absolvit facultatea de 
Matematică şi Cibernetică a USM (1974) şi a activat peste 25 
de ani la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (de la 
programator — pînă la cercetător ştiinţific principal),

  Transporturi — a efectuat cercetări ştiinţifice şi a elaborat 
modele matematice, algoritmi şi sisteme informatice de 
optimizare a proceselor de transportare a mărfurilor şi 
călătorilor, a organizat timp de zece ani perfecţionarea cadrelor 
în domeniul transporturilor internaţionale (CIPTI, AITA, IRU)
  Teleradiocomunicaţii — este absolvent al cursurilor de la 
USM în domeniul comunicaţiilor, 

  Economie — a efectuat cercetări stiinţifice în domeniul 
modelării matematice a proceselor economice, a activat în cadrul 
ASEM (şef catedră, profesor universitar, prorector), a publicat 
opt manuale şi lucrări metodice pentru instruirea economiştilor.

Colaborare — peste 12 centre ştiinţifice 
şi universitare din Rusia, România, Ucraina, 
Franţa, Elveţia, Germania, Chehia.

Administraţia ATIC: Dumitru Solomon 
(rector), Gheorghe Popovici, Dumitri 
Gortolomei, Tamara Solomon, Fedora 
Stucalo (prorectori), Nicolae Bragari 
(secretar al Senatului)
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Lideri



 Studenţi — circa 3000 la frecvenţa de zi şi redusă.
  Absolvenţi — circa 2000 la cinci specialităţi de bază: management, finanţe, contabilitate, informatică, 
transport auto, inginerie şi management în transporturi.

Facultatea „Economie şi Informatică”  
(decan — Nicolae Josan)
Fondată în 1999, cu peste 900 de studenţi; 36 de profesori, 
la trei catedre — „Economie şi Management”, „Finanţe şi 
Contabilitate” şi „Matematică şi Informatică”, — pregătesc 
cadre de înaltă calificare la opt specialităţi economice şi 
şase specialităţi de matematică şi informatică

Facultatea „TeleRadioComunicaţii”  
(decan — Anatol Umaneţ)
Fondată în 2004, cu peste 400 de studenţi; 42 de profesori, 
la patru catedre — „Ştiinţe reale”, „Ştiinţe socio-umane”, 
„Electronică şi Electrotehnică” şi „Teleradiocomunicaţii”, 
— pregătesc cadre de înaltă calificare, la două specialităţi, 
în teleradiocomunicaţii şi tehnologii informaţionale.

Facultatea „Inginerie şi Transporturi”  
(decan — Vladimir Ene)
Fondată în 1999, cu peste 1700 de studenţi; 42 
de profesori, la patru catedre — „Ingineria şi 
Managementul Calităţii”, „Ingineria şi Tehnologia 
Transporturilor”, „Inginerie şi Management” şi 
„Matematică şi Mecanică”, — pregătesc cadre de 
înaltă calificare la cinci specialităţi din domeniul 
transportului auto şi feroviar.

Biblioteca (Ala Zgureanu)
Dispune de un fond de carte de peste 5000 de titluri în 
peste 22000 de exemplare, cu săli spaţioase de lectură.
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Cercetare ştiinţifică — peste 800 de articole 
ştiinţifice, 160 de manuale şi lucrări metodice, 15 
volume „Analele ATIC”, şapte conferinţe internaţionale. 


