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LIDERI

Academia de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii
Instituţie de învăţământ superior universitar, Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii a fost fondată la 17 februarie,

1999. Misiunea şi obiectivele ATIC sunt instruirea, educaţia, cercetarea, elaborarea, editarea. În cadrul ATIC, la cele trei facultăţi
cu 12 catedre, activează 107 cadre didactice, dintre care 7 doctori habilitaţi, profesori universitari, 42 doctori în ştiinţe, conferenţiari
universitari, 44 lectori superiori universitari, 14 lectori universitari. Capacitatea spaţiilor de instruire include 28 de săli de studii pentru
orele de curs şi seminare şi 20 cabinete, 4 clase de calculatoare, 2 săli de servere, laboratoare de fizică, chimie, laborator pentru studiul
materialelor şi metrologie, laborator transport auto şi feroviar, laborator complex de studiu al automobilului. ATIC are în dotare
mobilier confortabil şi aparate tehnice performante. Senatul academiei este format din 24 membri. Instituţie acreditată la 30 martie,
2006 (instituţională şi şase specialităţi).

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

Administraţia ATIC:
Dumitru  Solomon  (rector),  Nicolae  Bragari,  Dumitru

Gortolomei, Tamara Solomon, Fedora Stucalo (prorectori),
Angela Filip (secretar al Senatului).

Dumitru Solomon, rector ATIC, academician al AII,
doctor habilitat în tehnică, Laureat al Premiului de Stat
în Ştiinţă şi Tehnică. Autor a peste 100 lucrări ştiinţifice,
inclusiv monografii, manuale şi lucrări metodice. Un pro-
motor al ideilor de formare a unei instituţii de învăţământ
de performanţă pentru pregătirea cadrelor profesionale de
înaltă calificare în domeniile cunoscute, şi anume:

Matematică şi Informatică – a absolvit facultatea
de Matematică şi Cibernetică a USM (1974), activând
circa 25 ani în cadrul Institutului de Matematică şi In-
formatică al AŞM, parcurgând un traseu important (de
la programator - până la cercetător ştiinţific principal);

Transporturi – a efectuat cercetări ştiinţifice şi a
elaborat modele matematice, algoritmi şi sisteme in-
formatice de optimizare a proceselor de transportare a
mărfurilor şi călătorilor, a organizat, timp de zece ani,
perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul transpor-
turilor internaţionale.

Teleradiocomunicaţii – este absolvent al cursurilor
USM în domeniul comunicaţiilor.

Economie – a efectuat cercetări ştiinţifice în dome-
niul modelării matematice a proceselor economice, a
activat în cadrul ASEM (şef catedră, profesor universi-
tar, prorector), a publicat opt manuale şi lucrări metodi-
ce pentru instruirea economiştilor.

Cercetare ştiinţifică – peste 800 de articole
ştiinţifice, 160 manuale şi lucrări metodice, 15 volume
„Analele ATIC”, şapte conferinţe internaţionale.

Facultatea „Inginerie şi Transporturi”, decan Vladimir Ene, a fost fondată în
1999, cu peste 1700 studenţi. 42 de profesori performanţi, în cadrul celor patru catedre
– „Ingineria şi Managementul Calităţii”, „Ingineria şi Tehnologia Transporturilor”,
„Inginerie şi Management” şi „Matematică şi Mecanică”, pregătesc cadre de o calificare
înaltă la cinci specialităţi din domeniul transportului auto şi feroviar.

Facultatea „Economie şi Informatică”, decan Alexandru Scerbanschi, a
fost fondată în 1999, cu peste 900 de studenţi. Cei 36 profesori din cadrul
catedrelor „Economie şi management”, „Finanţe şi contabilitate” şi „Matema-
tică şi informatică” pregătesc specialişti de înaltă calificare la opt specialităţi
economice şi şase specialităţi de matematică şi informatică.

Facultatea „Teleradio-
comunicaţii”, decan Anatol
Umaneţ, a fost fondată în anul
2004, aici înscriindu-se la stu-
dii peste 400 studenţi. În ca-
drul catedrelor „Ştiinţe reale”,
„Ştiinţe socioumane”, „Elec-
tronica şi Electrotehnica” şi
„Teleradiocomunicaţii” 42 de
profesori calificaţi instruiesc
discipolii la două specialităţi:
teleradiocomunicaţii şi tehno-
logii informaţionale

Specialităţi la care se organizează studii universitare de licenţă:

Biblioteca ATIC dispune de un fond de carte de peste
5000 de titluri în peste 22000 exemplare şi 4 săli de lectură
spaţioase. În cadrul Academiei de Transporturi, Informatică
şi Comunicaţii funcţionează cantina, caterda militară, şcoala
auto şi un centru curativ-consultativ.

Actualmente, în cadrul Academiei de
Facultatea „Inginerie

şi Transport”
Inginerie şi management în

transportul auto
Inginerie şi management în

transportul feroviar
Ingineria şi tehnologia trans-

portului auto
Ingineria şi tehnologia trans-

portului feroviar
Ingineria şi tehnologia trans-

portului naval
Ingineria şi managementul

calităţii
Tehnologii de operare în

transport
Durata studiilor – 4 ani

Facultatea „Economie
şi Informatică”

Contabilitate
Marketing şi logistică
Business şi administrare
Finanţe şi bănci
Turism
Statistică şi previziune eco-

nomică
Cibernetică şi informatică

economică
Matematică
Matematică aplicată
Statistică
Informatică
Managementul informaţional
Informatică aplicată
Durata studiilor – 3 ani

Facultatea
„Teleradiocomunicaţii”

Inginerie şi management în
teleradiocomunicaţii

Electronică
Teleradiocomunicaţii
Calculatoare
Tehnologii informaţionale
Automatică şi informatică
Durata studiilor – 4 ani

Specializări pentru Masterat:
Transport şi expediţii inter-

naţionale
Transport şi logistică
Transport auto

Diagnosticarea şi testarea
transportului auto

Durata studiilor – 1,5 ani
Contabilitate
Finanţe şi contabilitate în

transporturi
Finanţe şi bănci
Finanţe şi contabilitatea

firmei
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în

transporturi
Economie şi management

în transporturi
Managementul firmei
Durata studiilor – 2 ani

Transporturi, Informatică şi Comunicaţii îşi
fac studiile circa 3000 studenţi, la frecvenţa de
zi şi redusă. În peste un deceniu de activitate,
ATIC a fost absolvită de circa 2823 studenţi
la specialităţile de bază: management, finanţe,
contabilitate, informatică, transport auto, inginerie
şi management în transporturi.

Instruirea în cadrul ATIC este organizată în
bază de contract, în limbile română şi rusă, la
secţia de zi sau cu frecvenţă redusă.

Adresă: şos. Munceşti, 121 A, sectorul
Botanica, municipiul Chişinău. Deplasarea cu
microbuzele nr. 120, 171, 175, autobuzul nr. 18
sau cu troleibuzele nr. 5 sau 20, până la staţia
Carmez, peste calea ferată.

Tel. 63-76-30; 63-69-40; 63-90-29; 55-72-09




