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Dat fiind că pregătirea practică a tinerilor 
specialişti în domeniile tehnice necesită o legă-
tură permanentă între platforma teoretică şi cea 
industrială, la Centrul de Implementare a Tehno-
logiilor Avansate (CITA) „Etalon” – subdiviziune 
industrială a Universităţii Tehnice a Moldovei, 
a fost consolidată o echipă de specialişti de la 
întreprinderile industriale, UTM şi şcolile profe-
sionale, scopul acesteia fiind analiza nivelului 

de pregătire practică în domeniile tehnice a stu-
denţilor de la instituţiile de învăţământ superior, 
colegii, licee şi şcolile de meserii. Ideea creării 
unei asemenea echipe şi animatorul acesteia 
este dl Ilie Botez, vicedirector pentru ştiinţă şi 
practica studenţilor al CITA „Etalon”. În echipă au 
fost antrenaţi profesori de la UTM – V. Amariei, 
P. Stoicev, A. Botez, M. Vaculenco, D. Vengher, 
I. Dicusară; şeful editurii „TEHNICA-INFO” A. Ma-
rin; directorul-adjunct al şcolii nr. 7 din Chişinău, 
actualmente vicedirector pentru instruire la SA 
„SUPRATEN” V. Juc; directorul tehnic al INCO-
MAŞ SA, preşedintele Asociaţiei obşteşti de sud-
ură D. Bodeanu; directorul-adjunct al ÎS Centrul 
de Instruire „INMACOM-DIDACTIC” I. Chirilov. 

În ultimele decenii au apărut numeroase 
materiale noi, tehnologii moderne, echipamen-
te, scule, dispozitive performante care asigură 
avansarea productivităţii muncii, calităţii pro-
ducţiei şi economisirii materialelor. Se produc 
inovaţii importante şi în conţinutul noilor teh-
nologii, care urmează a fi introduse în practică. 

Totodată, sondajele arată că în ultimii 20 de 
ani în domeniile tehnice a fost editată foarte pu-
ţină literatură pentru pregătirea profesională a 
studenţilor şi elevilor şcolilor de meserii. Lipseau 
completamente manualele în limba română la 
un şir de discipline, cum ar fi sudarea cu gaze, 
sudarea electrică, electrotehnica, lăcătuşeria 
auto etc. Specialiştii au analizat problemele exis-
tente în pregătirea cadrelor în domeniile tehnice 
şi au stabilit trei direcţii principale de acţionare:

1) Pregătirea manuscriselor şi editarea ma-
nualelor;

2) Organizarea stagiilor de perfecţionare 
pentru cadrele didactice în domeniile tehnice;

3) Desfăşurarea simpozioanelor şi expoziţii-
lor internaţionale de echipamente moderne şi 
tehnologii performante în domeniu.

Se ştie, situaţia privind editarea manualelor 
în domeniile tehnice lasă de dorit. Pentru majo-

ritatea specialităţilor tehnice nu a fost editat nici 
un manual în limba română. Profesorii pregă-
tesc cursurile în baza unor manuale învechite, în 
limba rusă, pe care le traduc în română. Aceasta 
necesită eforturi mari, se soldează cu pierderi de 
timp şi, în consecinţă, diminuează calitatea pre-
gătirii specialiştilor.

Un profesor de la şcoala de meserii din Dăn-
ceni relevă cum se pregăteau elevii pentru lucra-
rea de atestare la specialitatea Electrosudor:

– Aveam trei cărţi româneşti de sudură. Ele-
vii le luau acasă pe 2-3 zile, îşi făceau notiţele ne-
cesare, după care le transmiteau altor colegi de 
clasă. Cu timpul, aceste cărţi s-au uzat complet, 
era imposibil să le mai folosim.

Echipa de specialişti condusă de dl Ilie Bo-
tez a analizat ofertele şi a pregătit manuscrise-
le pentru editarea celor mai necesare manuale. 
Acestea au fost recenzate şi prezentate Consi-
liului Ministerului Educaţiei, care ulterior le-a 
recomandat spre editare print-un ordin al minis-
terului de resort – nr. 845 din 05.12. 2007 şi nr. 
06/15-970 din 23.03.2011. Astfel, au văzut lumi-
na tiparului următoarele manuale pentru pregă-
tirea viitorilor specialişti în domeniile tehnice în 
universităţi, colegii, licee, şcoli de meserii:

• P. Stoicev, I. Botez, M. Bunescu, A. Botez. 
Automatizarea proceselor în maşini şi sisteme de 
producţie. Chişinău, UTM, 2005, 153 p.

• I. Botez, V. Amariei, M. Bunescu, D. Bo-
deanu, A. Botez, V. Juc. Sudarea, tăierea şi pre-
lucrarea materialelor cu gaze. Chişinău, Editura 
Lumina, 2007, 343p.

• I. Botez, A. Marin, I. Sârbu, A. Botez, V. 
Juc. Sudarea electrică. Chişinău, TEHNICA-
INFO, 2011, 527 p.

Înainte de editare manualele au fost studia-
te şi analizate de specialişti în materie, care au 
intervenit cu unele completări, sugestii. Astfel, 
directorul-adjunct al ÎS Centrul de Instruire „IN-
MACOM-DIDACTIC” I. Chirilov a propus ca în 
manualul „Sudarea electrică” să fie introdus un 
tabel cu Standardele Internaţionale (ISO) şi Eu-
ropene (EN) în domeniul sudării prin topire şi co-
respunderea acestora standardelor româneşti şi 
GOST-urilor ruseşti. Modificarea a fost acceptată 
şi acum se regăseşte în conţinutul manualului 
respectiv.

*  *  *
Universitatea Tehnică a Moldovei, cu 

aportul personal al prorectorului UTM pentru 
formarea continuă V. Amariei, organizează per-
manent cursuri de perfecţionare a specialiştilor 
de la întreprinderi, cadrelor didactice din cole-
gii, licee, şcoli de meserii în domeniile tehnice: 
electrotehnică, electromecanică, mecanizare, 
lăcătuşărie, prelucrarea materialelor ş.a. De 
exemplu, pentru specialiştii întreprinderii TRO-
NEX-COM au fost organizate cursuri de perfec-
ţionare pentru specialitatea „Electrogazosudor”: 
36 ore de curs şi 36 ore practice, care au finalizat 
cu susţinerea unui examen la disciplina „Sudarea 
şi tăierea materialelor  metalice”.

Cursurile de perfecţionare organizate la UTM 
în domeniul sudării materialelor au fost frecven-
tate şi de profesori de la Colegiul de transport 
din Chişinău, de la şcolile profesionale din Rezi-
na şi Taraclia, şcoala de meserii din Dănceni etc.

*  *  *
În 2008 SA „SUPRATEN”, prin intermediul 

vicedirectorului Victor Juc, absolvent al Facultă-

ţii de Mecanică a UTM, a iniţiat o fructuoasă co-
laborare cu mai multe instituţii de învăţământ: 
UTM, diverse colegii, licee şi şcoli profesionale, 
şcoli de meserii, activitatea pe această linie fiind 
reglementată de contractele de colaborare în-
cheiate direct între respectivele instituţii de 
învăţământ şi Ministerul Educaţiei al RM. Cola-
borarea între SA „SUPRATEN” şi instituţiile de în-
văţământ se dezvoltă pe an ce trece. Astfel, dacă 
în 2008 „SUPRATEN” colabora cu UTM şi 5 şcoli 

profesionale, atunci în 2010 aria colaborării cu-
prindea deja 32 de instituţii – UTM, 28 de şcoli 
profesionale, 1 liceu şi 2 colegii. 

SA „SUPRATEN” acordă asistenţă metodică 
instituţiilor de învăţământ cu care colaborează, 
organizează şi desfăşoară procesul de instruire 
la disciplinele cu profilul construcţie, instruirea 
practică în atelierele şcolare pe care le-a amena-
jat cu echipament modern, acordă o atenţie deo-
sebită instruirii continue: stagii pentru cadrele 
didactice şi maiştri. În acest sens la „SUPRATEN” 
există o aulă amenajată cu mobilier modern, 
aparate, proiectoare şi ecrane de proiecţie, ma-
teriale de ultimă oră pentru lucrările de finisare; 
un laborator pentru demonstrarea tehnologiilor 
moderne de utilizare a materialelor performan-
te pentru lucrările de finisare. Sub auspiciile SA 
„SUPRATEN” se organizează seminare pentru 
profesorii şi maiştrii pentru instruirea practică, 
expoziţii ale producţiei companiei (Chişinău, 
Bălţi, Ungheni), simpozioane pentru specialiştii 
în domeniu, conferinţe de generalizare a cola-
borării u instituţiile partenere şi stabilirea unor 
noi obiective pentru viitor. Cu susţinerea specia-
liştilor SA „SUPRATEN” au fost modernizate cur-
riculum-urile la disciplinele de profil în dome-
niul construcţiei: „Tehnologie specială”, „Studiul 
materialelor”, „Instruirea practică”, care au inclus 
recomandări concrete de utilizare a materialelor 
performante în procesul de construcţie. 

La finele fiecărui an de studii pentru elevii 
şcolilor profesionale şi de meserii de la spe-
cialitatea „Finisori în construcţie” cu susţinerea 
materială a SA „SUPRATEN” se organizează con-
cursul „Cel mai bun în meserie”. Acest concurs 
urmăreşte stimularea perfecţionării profesiona-
le şi dezvoltarea competenţelor în domeniu ale 
elevilor din instituţiile de învăţământ secundar 
profesional, evidenţierea competenţelor practi-
ce ale viitorilor muncitori calificaţi, dezvoltarea 
capacităţilor şi performanţelor elevilor cu scopul 
constituirii unui potenţial competitiv al forţei de 
muncă din republică. Concursul se desfăşoară în 
două etape: regională (nord, centru, sud) şi re-
publicană şi include două probe: un test de spe-
cialitate în limita curriculumului propus de SA 
„SUPRATEN”  şi o probă practică cu utilizarea ma-
terialelor de construcţie oferite de SA „SUPRA-
TEN” . Învingătorii concursului sunt premiaţi cu 
Diplome de onoare ale MINISTERULUI Educaţiei l 

RM  şi premii băneşti din partea SA „SUPRATEN”. 

*  *  *
Sub auspiciile Asociaţiei Obşteşti de Sudură 

(preşedinte – D. Bodeanu) şi Universităţii Teh-
nice a Moldovei a fost organizată Conferinţa 
Internaţională „Probleme actuale ale sudării 
în contextul globalizării economiei”, care şi-a 
desfăşurat lucrările pe 13-14 octombrie 2011 în 
blocul de studii nr. 6 al UTM. Scopul conferinţei a 

fost familiarizarea specialiştilor din RM, cadrelor 
didactice, studenţilor şi elevilor şcolilor profesio-
nale, liceelor şi colegiilor de profil cu utilajele mo-
derne şi tehnologiile performante din domeniul 
sudării. La lucrările conferinţei au participat pes-
te 150 de specialişti şi studenţi din R. Moldova şi 
România. Au fost prezentate peste 30 de refera-
te cu o tematică foarte actuală pentru domeniul 
sudării, între care: V. Amariei (UTM, Chişinău) 
– „Formarea cadrelor inginereşti la Universitatea 
tehnică a Moldovei” şi „Experienţa formării şi cer-
tificării inginerilor-sudori IWE la UTM în coope-
rare cu ISIM, România”; D. Dehelean (Federaţia 
Europeană de Sudură) – „Platforma de colabo-
rare la nivel european în domeniul sudurii”; N. 
Andrieş (Ministerul Economiei al RM) – „Modul 
de omologare a procedeelor de sudare a ţevilor 
din polietilenă”; P. Caraman (IPSST, Chişinău) 
– „Modulul de determinare a calităţii îmbinărilor 
sudate a conductelor magistrale în procesul de 
montare şi exploatare”.

La finele conferinţei, la întreprinderea „IN-
COMAŞ” a fost organizată o Expoziţie Interna-
ţională a echipamentelor moderne de sudare, 
consumabilelor, sistemelor de protecţie a mun-
cii, aparatelor pentru depistarea defectelor îmbi-
nărilor sudate. La expoziţie au fost demonstrate 
echipamente moderne de sudare manuală, se-
miautomată şi automată, care asigură o produc-
tivitate avansată a muncii şi o calitate superioară 
a îmbinărilor sudate. La expoziţie au participat 
specialişti în domeniu, ingineri, muncitori, pro-
fesori, studenţi, elevi.

Din partea  ÎS Centrul de Instruire „INMA-
COM-DIDACTIC” la expoziţie au fost prezenţi 
directorul I. Gorceag, directorul-adjunct I. Chi-
rilov, precum şi două grupe de elevi de la spe-
cialitatea „Electrosudor”, care au luat cunoştinţă 
de utilajele moderne expuse şi au avut posibili-
tatea să vadă cum funcţionează acestea la mo-
dul practic. 

Asemenea activităţi contribuie negreşit la 
ridicarea nivelului de pregătire a tinerilor specia-
lişti din domeniile respective.

Marina ROMANCIUC,
redactor-şef al ziarului  UTM „Mesager Universitar”,

Petru COVALENCO,
directorul şcolii profesionale nr. 9

Pregătirea practică a tinerilor ingineri:
UTM şi mediul economic


