
În topul celor mai bune 10 mii de universităţi 
din lume au ajuns 10 universităţi din RM. Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei conduce lista 
universităţilor din ţara noastră, situându-se pe 
locul 2167.

În clasamentul dat Universitatea Tehnică 
este urmată de Academia de Studii Economi-
ce (2621), Universitatea de Stat din Moldova 
(2851), Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova (5058), Universitatea de Stat de Medi-
cina şi Farmacie „N. Testemiţanu” (5585), Univer-

sitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi (6165), Univer-
sitatea „Univers-Moldova” (8779), Academia de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM 
(8821), Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din 
Cahul (9498) şi Universitatea de Stat din Comrat 
(9966).

Pentru prima dată universităţile moldove-
neşti, şase la număr, au fost incluse în Ranking 
Web of World University în anul 2010. În aprilie 
2012 numărul acestora a crescut până la 19.
Potrivit clasamentului, cele mai bune 10 univer-
sităţi din lume se află în SUA, iar primele trei sunt 
Harvard University, Massachusetts Institute of 
Technology şi Stanford University.

UTM – decorată cu medalia „European Quality” 
(Oxford, Marea Britanie, 2010)
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26 de universităţi din Republica Moldova 
au intrat în Clasamentul mondial 

al instituţiilor de 
învăţământ superior

26 de universităţi din Republica Moldova au fost 
incluse într-un clasament mondial al celor mai 

bune instituţii de învăţământ superior – „Ranking Web 
of World University”, elaborat de Consiliul Superior de 

Investigaţii Ştiinţifice din Spania. În total au fost evaluate 
20742 de universităţi din întreaga lume.

Ultima ninsoare-a prins să cearnă
Fulgul moale-a sărutat tăpşanul, 
Mamă, când nici nu-mplinisem anul
Tu mi-ai arătat întâia iarnă.

Toate anotimpurile-apoi
Rând pe rând le-ai colindat cu mine
Ca să-nvăţ mai iute şi mai bine
Mândrele privelişti de la noi, 

Şi-n căsuţa minţii să încapă
Bogăţia atâtor înţelesuri, 
Câte salcii se răsfrâng în ape, 
Câte spice se îndoaie-n şesuri.

Tu, întâia mea învăţătoare,
Cu poveţe drepte calea-mi sameni
Şi mă-ndemni spre dragostea   
   de oameni
Ca spre cel mai drept dintre izvoare.

Aş dori să te iubesc mereu, 
Să-ţi mângâi cu mâna mea cea mică
Bluza mirosind a levănţică, 
Mamă, când mă strângi la pieptul tău.

Ultima ninsoare-ncarcă merii
Dar curând ce plini vor fi de floare!
Martie, mămico, sărbătoare!
Sărbătoarea ta şi-a primăverii!

Dna Svetlana Albu conduce Catedra „Evaluarea şi Mana-
gementul imobilului” aproape de 10 ani – două mandate, 

iar titlul de „Doctor habilitat” pe care l-a obţinut recent este una din 
realizările sale cele mai serioase. Dna Albu a cercetat tema „Evaluarea 

şi Managementul patrimoniului public în Republica Moldova”. Este o 
realizare extrem de importantă la capitolul „Creşterea cadrelor didacti-
co-ştiinţifice”, nu însă şi singura înregistra-

tă în ultimul timp de catedra respectivă. 

În proxima apropiere de 
obţinerea titlului de „Doctor 

habilitat” se află şi o altă distinsă doam-
nă – Olga Buzu, care cercetează în tema 

„Direcţiile de dezvoltare a sistemului de 
evaluare a bunurilor imobile”. Dânsa a 

trecut deja etapa de recunoaştere la Seminarul ştiinţific de la Institutul 
de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

după care drumul spre titlul „Doctor habilitat” este practic deschis.

Doamne – doctori habilitaţi

Remarcabil fapt – două teze de doctor habi-
litat în ştiinţe susţinute într-un singur an la ace-
eaşi catedră, dacă ne gândim că în unii ani un 
număr similar se înregistra pe întreaga univer-
sitate. Două doamne aduc pentru UTM bucuria 
unor asemenea succese şi astfel conferă şi con-
textului fericit al Zilei de 8 martie o pregnanţă 
deosebită.

Aceste două teze de doctor habilitat su-
gerează forţa de 
calitate a catedrei, 
astfel că acum aici 
se organizează cu 

succes cursuri de 
perfecţionare a 
practicienilor din 
domeniul evaluării imobilelor care lucrează în 
firme de consultanţă şi rieltorat. Piaţa imobilelor 
se află într-o continuă reformare, legislaţia me-
reu se ajustează, aşa că numai catedra dată este 
în stare să realizeze perfecţionarea specialiştilor 
din toată ţara în domeniul dat. 

Specialiştii catedrei sunt nu doar buni teo-
reticieni, dar şi practicieni, întrucât lucrează şi 
pe teren. Ei evaluează atât aspectul material al 
domeniului, cât şi pe cel imaterial. Este vorba de 

evaluarea proprie-
tăţii intelectuale – o 
sferă foarte delicată 
şi complexă. 

O catedră cu 
realizări bune pe un 
drum bun. 

Prin zâmbetu-i feminin, abia perceptibil, 
predispune întotdeauna la un dialog deschis, fie 
că vorbeşte cu un academician, un student sau 
un părinte. E o calitate ce relevă acea substanţă 
umanist-pedagogică care constituie indispen-
sabila punte de comunicare a unui decan de fa-
cultate angajat zilnic în sute de contacte proprii 
contextului vieţii într-o colectivitate şcolară. 

Doamna decan cunoaşte facultatea în pro-
funzime. Lucrează aici de 15 ani, din 1998, fiind 
invitată de la AŞM de către dna Elena Gorea, 
care pe atunci fonda la FIU Catedra „Bazele des-
ignului şi creaţiei tehnice”, iar astăzi este profe-
soară de facultate la Roma. 

Aici, la UTM, s-a regăsit, descoperind că noul 
tărâm de educaţie a tinerelor generaţii în dome-
niul esteticii vestimentare o prinde la suflet. FIU 
întruneşte armonios două aspecte: tehnologia 
şi arta – un mediu în care talentul şi munca merg 
mână în mână. Având susţinerea deplină a cole-
gelor sale – Stela Balan, Cazac Viorica, Lumi-
niţa Bernaz, Elena Musteaţă, Irina Tutunaru, 
Svetlana Cangaş, Angela Scripcenco, Marcela 
Irovan, şefe de catedre şi profesoare, doamna 
decan consideră că este în stare să valorifice în 
continuare viitorul designului vestimentar şi al 
tehnologiilor poligrafice autohtone. De o sus-
ţinere deosebită, fără îndoială, se bucură şi din 
partea fostului decan, dl Constantin Spânu, 
d-sa construind această facultate din temelie, 
plasând-o pe linia unor succese impunătoare în 
contextul cerinţelor actuale şi de viitor ale eco-

nomiei şi culturii în Republica Moldova.
Acum, când se pune imperios problema 

noilor contingente de candidaţi în studenţie, 
doamna decan vede clar aspectul foarte impor-
tant de la celălalt capăt al studiilor universitare: 
încadrarea în câmpul muncii. În acest sens FIU 
are un atu forte: cererea pentru vestimentaţie şi 
modă va fi întotdeauna actuală. Contează însă 
şi un alt factor primordial – calitatea instruirii. Şi 
în acest sens la FIU există siguranţă – pregătirea 
managerială le oferă studenţilor posibilitatea 
ca după absolvire ei înşişi să înfiinţeze mici în-
treprinderi. Despre buna pregătire a specialiş-
tilor la FIU vorbeşte şi faptul că anterior absol-
venţii FIU lucrau doar în sistemul lohn – la noi 
se executa doar operaţia cusutului confecţiilor, 
iar proiectarea venea din ţara respectivă. Acum 
însă proiectarea este încredinţată Moldovei, re-
cunoscându-se că aici sunt cadre specializate de 
nivel competitiv. Astfel că centre de proiectare 
vestimentară funcţionează deja şi în Moldova 
– la Bălţi, Chişinău, unde absolvenţii FIU lucrează 
pentru comenzi din ţări străine: Germania, Ma-
rea Britanie, Franţa etc. 

Cu siguranţă, ziua de 8 martie din acest an are 
o conotaţie deosebită pentru doamna Valentina 
Bulgaru: noua sa funcţie de decan al unei facul-
tăţi aproape completamente feminine, o obligă 
să fie mereu conectată la problemele eterne ale 
Femeii – de a conferi societăţii şi vieţii în general 
culoare şi gust feminin.

Valentina Bulgaru – 
doamna-decan de la FIU 

Este un eveniment faptul 
că în fruntea uneia dintre 

cele 10 facultăţi ale UTM recent, chiar în 
preajma zilei Internaţionale a Femeii – 8 

martie, a venit o doamnă-decan: Valenti-
na Bulgaru, conf., dr. ing. Întrucât Facul-

tatea de Industrie Uşoară este, să spunem aşa, una feminină – cca 90 la 
sută din contingentul de studenţi sunt fete, era şi firesc ca aceasta să fie 

condusă de o doamnă.  

Victoriabank a premiat cei mai buni 100 de 
studenţi ai ţării, selectaţi în cadrul „Programului 
de burse Victoriabank”, organizat deja al treilea 
an consecutiv. Înmânarea burselor a avut loc 
pe 15 februarie 2013, în cadrul unui eveniment 
festiv desfăşurat în Sala Albă a hotelului Codru. 
La ceremonie au participat: dna Loretta Han-
drabura, viceministră a Educaţiei, rectori ai in-
stituţiilor de învăţământ superior, reprezentanţi 
Victoriabank, câştigători ai programului din pro-
moţia precedentă.

Printre câştigătorii ediţiei curente se regă-
sesc şi următorii studenţi ai UTM: Oleinic Ser-
ghei, Codreanu Daniela, Gorian Ion, Pîntea 

Clavdia, Taran Marina, Manciu Victor, Pîrău 
Maria (Burse de Merit) şi Vasilieva Valentina, 
Caluian Dina, Basoc Violeta, Polozova Irina, 
Cafijiu Cristina, Bînzari Vitalie, Lupu Maria, 
Ranga Iulia, Zanevici Mariana (Burse Sociale).

„Programul de Burse Victoriabank” a fost lan-
sat cu ocazia Zilei Internaţionale a Studentului şi 
a ajuns deja la a treia ediţie. Scopul – identifica-
rea şi premierea celor mai buni studenţi din uni-
versităţile ţării, care se disting prin rezultate re-
marcabile la studii şi în activităţile extracurricu-
lare. Valoarea totală a celor 100 de burse, dintre 
care 70 de merit şi 30 sociale, acordate pe 10 luni 
ale unui an academic, constituie 650 000 lei.

Câştigătorii „Programului de Burse Victoriabank” 
ediţia a III-a


