
 

Bucuria zilei
de 1 septembrie

Ziua de 1 septembrie dintotdeauna a prilejuit o mare bucurie  elevilor şi studenţilor, doctoranzilor şi
profesorilor, părinţilor şi bunicilor, deci  întregii societăţi.

Cu un sentiment de bucurie Vă zic, stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, colaboratori ai
Universităţii Tehnice  din Moldova: Bine aţi venit la Alma Mater, la  inaugurarea noului an universitar 2002-
2003!
Cu acelaşi sentiment de satisfacţie le spun şi  celor circa 3900 de nou-veniţi studenţi: Bine aţi venit, dragi
tineri, în sînul Universităţii Tehnice, devenită acum pentru voi Alma Mater, care vă va oferi hrană spirituală
pentru a vă forma destinul  plin de siguranţa unei  vieţi demne!

O asemenea afluenţă de tineret studios - cca 3900 de nou-veniţi - nu a cunoscut istoria UTM de la
1964 pînă azi! O asemenea tendinţă de orientare a tineretului spre  inginerie am sesizat şi în anul 
trecut universitar 2001/2002, cînd am avut o admitere de 2800 de studenţi, cifră-record, precum
remarcam la 1 septembrie 2001. Dar iată că această cifră-record este acum depăşită cu mult de o nouă
cifră-record de 3900 de băieţi şi fete, absolvenţi de licee, şcoli medii de cultură generală, colegii din
satele  şi oraşele republicii, care vor să devină ingineri în diverse ramuri ale economiei naţionale:
radioelectronică, energetică, mecanică, construcţii de maşini, industrie uşoară, transport, electronică,
construcţii industriale şi civile, industrie alimentară, arhitectură şi urbanistică.
Afluxul masiv al tineretului studios spre inginerie demonstrează o benefică schimbare de mentalitate
în societatea noastră. Majoritatea părinţilor dvs., chiar dacă sînt ţărani, oameni ai gliei, v-au îndemnat
să studiaţi ingineria,  acceptînd un adevăr al zilelor noastre, că agricultura nu poate prospera fără
industrie, îndeosebi fără creaţie inginerească.
Nici sfera serviciilor moderne nu poate fi desăvîrşită fără dezvoltarea industriei, în care să activeze
ingineri şi tehnicieni dotaţi. Afirm cu toată certitudinea, că tineretul tot mai mult se convinge de
faptul că anume ingineria îi oferă siguranţă economică, astfel un tînăr specialist, mult mai simplu se
poate angaja în cîmpul muncii, atît în sectorul privat, cît şi în cel de stat, atît în ţară, cît şi în
străinătate.
Şi aici pe prim plan se impune problema calităţii instruirii universitare.  “La Universitatea Tehnică
din Moldova se face carte!” - iată dictonul care s-a încetăţenit cu anii în conştiinţa societăţii noastre.
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Acesta este un rezultat al muncii asidue, muncii cu dăruire, depuse de generaţii de profesori ai 
vestitei Politehnici, încă de la fondarea ei, din 1964, în frunte cu celebrul rector-savant de renume
mondial, academicianul Sergiu Rădăuţanu, şi pînă azi. Da, la UTM exigenţa faţă de studii  este
extrem de serioasă, necesită un efort deosebit. În aulă, cînd audiezi explicaţiile profesorilor cunoscuţi
pe plan naţional şi internaţional; în unul din cele 300 de laboratoare, cînd trebuie să aplici cele
audiate la mecanisme, tehnologii, aparataj sofisticat; în sala de calculatoare sau în timpul practicilor,
cînd deja în spaţiul industrial real, fie în interiorul ţării, fie în Romвnia, Franţa, Germania, Rusia,
Slovenia, SUA, Anglia, Suedia etc., unde ajung studenţii UTM, trebuie să dai dovadă că  ştii a munci,
că… îţi place transpiraţia muncii inginereşti.

Şi majoritatea studenţilor UTM nu-şi precupeţeşte forţele pentru a  face carte! Tinerii mărturisesc cu
satisfacţie despre viaţa lor studenţească la UTM părinţilor, fraţilor, rudelor. Şi aşa  procedează an de
an, generaţie după generaţie, menţinînd şi întărind astfel bunul renume al universităţii noastre.

 

Astăzi nimeni nu mai pune la îndoială dictonul “La Universitatea Tehnică se face carte!”.

Exmatriculările pentru nereuşită la studii sau indisciplină sînt necesare, dacă dorim să avem o instruire
universitară, să formăm specialişti de marcă. UTM recurge desigur, atunci cînd  e cazul, la elementul
educativ dureros al exmatriculărilor şi “regula jocului” este cunoscută din timp de toţi. Dar pe tinerii
serioşi nu-i sperie exigenţele academice juste, pentru că tocmai asemenea exigenţe fortifică edificiul
măreţ al calităţii şi tineretul vine, tot vine cu o afluenţă tot mai impetuoasă la Universitatea Tehnică.
Bravo unui asemenea tineret!

Datorită pregătirii universitare înalte, absolvenţii UTM nu sunt afectaţi de teama şomajului. Deja de
cîţiva ani absolvenţii  multor specialităţi de la UTM decid ei înşişi ce loc de muncă să accepte din
multiplele oferte ce li se propun de  către agenţii economici. Sunt cazuri, şi destul de frecvente, cînd
firme, întreprinderi, organizaţii din ţară şi chiar din străinătate, oferă locuri de muncă în condiţii
avantajoase pentru întreaga promoţie. Anul trecut, de exemplu, emisarii din Slovenia, ofereau locuri,
vize şi salarii decente întregii promoţii de la specialitatea “Maşini-unelte şi scule” de la Facultatea de
Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini a UTM. Aceleaşi oferte pentru întreaga  grupă de
absolvenţi au parvenit, anul trecut şi anul acesta, şi de la firme şi întreprinderi din industria laptelui a
Moldovei, din ramura construcţiilor etc. Faptul se datorează anume calităţii instruirii universitare!

Ne pătrundem de o deosebită plăcere atunci cînd în faţa Comisiilor de Stat absolvenţii noştri, deja
ingineri, susţin proiectele de diplomă, demonstrînd lucrări executate nu  pe baza diferitelor compilări
din cărţi, dar pe baza unor comenzi din industria reală a republicii. Aceste lucrări, de regulă, sunt
implementate mai apoi în producţie, la firmele, întreprinderile, organizaţiile care le-au comandat.

Î
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Într-o universitate tehnică  din arealul CSI mi s-au  prezentat două proiecte de diplomă, asistate de
calculator,  ce trebuiau să mă impresioneze. Dar cînd le-am spus că la UTM 80 la sută din proiectele
de diplomă se execută  cu asistarea calculatorului, faptul a provocat acolo o adevărată explozie de
uimire.

La specialitatea “Evaluarea imobilelor” UTM a lansat acum prima promoţie în tot arealul CSI. În
condiţiile economiei de piaţă, cînd iau proporţii vînzările-cumpărările de imobile, apare o acută nevoie
de specialiştii denumiţi “Evaluatori ai imobilelor”. UTM, încă în 1997, a prevăzut necesitatea unor
asemenea cadre şi a deschis specialitatea dată, cu ajutorul unui proiect internaţional susţinut de
Uniunea Europeană prin specialiştii Suediei şi Angliei. Acum această specialitate la UTM a prins
rădăcini şi lucrurile avansează în ritm rapid. UTM are deci şi capacitatea de a prevedea cum se va
dezvolta economia naţională şi, anticipînd lucrurile, deschide noi specialităţi inginereşti şi vine mai
apoi tocmai la timp  cu promoţiile de specialişti ceruţi pe piaţa muncii.

În anul acesta, de exemplu, UTM  a venit cu promoţii noi încă la 6 specialităţi, pe lîngă “Evaluarea
imobilelor” despre care am pomenit deja. Ele sunt: “Tehnologia laptelui”, “Inginerie şi management în
protecţia mediului”, “Metrologie, control şi certificare”, “Modelarea şi tehnologia confecţiilor din
tricoturi”,  “Transport internaţional”, “Inginerie şi management în telecomunicaţii”.

Dragi studenţi nou-veniţi la UTM! Toate specialităţile şi specializările de la UTM, vizavi de materiile
pur inginereşti în planurile didactice, mai conţin şi materii cu caracter economic, de management. Ce
înseamnă acest lucru? Înseamnă că tînărul absolvent al UTM are în plus şi o pregătire de  manager-
administrator, care-i permite să dirijeze în stil modern o întreprindere, o firmă, o organizaţie. Este un
obiectiv al calităţii extrem de binevenit, cînd mulţi dintre voi vor putea singuri să întemeieze firme
sau întreprinderi mici şi mijlocii private, creînd astfel clasa de mijloc în societatea noastră, o categorie
de oameni pricepuţi, bine instruiţi, cu profesii de prestigiu, clasă care în viitor va constitui
fundamentul social al ţării. Ca să fiu mai convingător, voi aduce un exemplu. În Chişinău, dintre cei
peste 60 de mii de agenţi economici, 70 la sută  sunt ingineri, în mare parte absolvenţi ai UTM.

Tînărul nostru stat, Republica Moldova, are desigur multiple legături, inclusiv de ordin tehnico-
economic cu străinătatea. Şi cine alţii pot şi trebuie să întreţină aceste legături, dacă nu  oamenii care
posedă cunoştinţe tehnice profunde într-un domeniu sau altul, cunosc limbile de circulaţie
internaţională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana). La UTM toţi studenţii învaţă limbi
moderne. Unii însă învaţă toate disciplinele într-o limbă modernă, în cadrul Filierelor Francofone şi
Anglofone. Adăugaţi la toate acestea şi cunoaşterea calculatorului şi veţi avea în rezultat  o pregătire
a unui inginer modern, care după absolvire stă foarte sigur pe picioare, se poate încadra oriunde în
ţară sau în străinătate.
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Toată această informaţie este deja bine cunoscută, nu întîmplător tineretul vine, ba  chiar asaltează
UTM-ul, cum se mai spune uneori.

UTM are un rating  destul de înalt şi pe plan internaţional. De aceea la noi vin an de an tineri şi din
multe ţări ale lumii: din  ţările arabe, din Orientul Mijlociu, din Europa şi Asia. Vin să-şi facă 
stagiile la noi şi doctoranzi din diferite ţări, inclusiv din  asemenea ţări cu un învăţămînt tehnic
superior foarte dezvoltat, precum sînt Germania, Italia, Franţa, Romвnia, Rusia, Ucraina, Turcia etc.

Aveţi cu ce vă mîndri, dragi studenţi ai anului întîi! Universitatea pe care aţi ales-o pentru  a vă
forma destinul are relaţii de colaborare cu  peste 50 de universităţi şi Centre ştiinţifico-tehnice din
Franţa, Belgia, Romвnia, Canada, SUA, Olanda, Rusia, Italia, Cehia, Spania etc. Or, aceasta înseamnă
o intensă mobilitate a studenţilor şi profesorilor, un  foarte larg schimb de  experienţă didactică, de
cultură. În plus, mulţi studenţi de la UTM îşi fac practica în ţări străine.

Luaţi aminte, dragi studenţi, că şi din partea voastră se cere străduinţă permanentă la învăţătură pe tot
parcursul anului. Trebuie să fim cooperanţi cu toţii: voi,  studenţii, şi noi, profesorii, astfel ca formula
“student-profesor” sau “profesor-student” să dea  o ascendenţă calitativă continuă.

În acest context vreau să vă comunic, dragi studenţi, că dvs., chiar de la anul întîi, veţi studia după
un model nou de organizare a procesului de studii, bazat pe sistemul de credite transferabile. Detaliile
le veţi afla pe parcurs de la domnii decani, şefi de catedre, profesori.

Aşa că munca sîrguincioasă, zi de zi e tocmai ceea ce se cere de la dvs. şi sunt sigur că voi o veţi
depune, căci doar pentru aceasta aţi ales o asemenea universitate serioasă şi de prestigiu.

Studiul este activitatea de bază într-o universitate. Dar viaţa universitară include şi alte aspecte, cum
ar fi  sportul, activitatea artistică, distracţiile.

UTM vă oferă posibilităţile cele mai optime şi la acest capitol. Baza sportivă se extinde. În curînd
vom da în exploatare Complexul Sportiv cu 2  terenuri  de fotbal după standarde internaţionale. Ne
mîndrim cu succesele sportive ale fotbaliştilor UTM-işti. Din cele 5 echipe de fotbal, în cadrul
Campionatului republican una a trecut în Divizia Naţională, alta în Divizia “A”. Echipa UTM de
rugby este la un astfel de nivel, că reprezintă R. Moldova la  competiţiile internaţionale. Dispunem de
terenuri de tenis amenajate la nivel european, pe ele de altfel se organizează şi competiţii
internaţionale. De exemplu, în anul acesta aici au fost organizate competiţii internaţionale în cadrul
vestitei Cupe Davis. La UTM amatorii de sport au posibilitatea de a se antrena şi în alte genuri de
sport. Nu întîmplător UTM la Universiadele republicane mereu ocupă locurile I sau II.

Pentru amatorii de activităţi artistice avem o fanfară solidă, care se situează pe locul II după Fanfara
Prezidenţială.
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Avem şi un ansamblu  de cîntece şi dansuri populare “Tinereţea”, Laureat al multor Festivaluri
folclorice internaţionale. Vă puteţi dezvolta talentele în  ansamblul vocal-instrumental al UTM, în 
colectivul de dansuri sportive etc.

Studenţii UTM ştiu să se distreze în mod civilizat la discotecile organizate periodic pe facultăţi, la
manifestările TVC, la “Balul bobocilor” etc.

În cămine studenţilor li se oferă un trai comod, cu toate serviciile de rigoare: apă, gaz, duşuri, ateliere
de reparaţie a încălţămintei, magazine alimentare şi numaidecвt servicii telefonice într-un oficiu public
special, amenajat cu mai multe cabine, astfel că cei de acasă, din orice colţ al  republicii sau din alte
ţări pot profita de legătură telefonică cu odraslele lor de la UTM.

În anul curent la UTM a fost implementat sistemul de Eurocarduri, pe care studenţii pot să-şi
primească bursele şi alte surse de finanţare de la părinţi, rude, prieteni, inclusiv din străinătate.

În campusul studenţesc “Rîşcani” avem un punct medical, care acordă ajutorul necesar, în caz de
necesitate, iar pentru întremarea sănătăţii funcţionează tot acolo şi un preventoriu cu o largă gamă de
servicii medicale şi fizio-terapeutice.

Deci, dragi studenţi, aveţi la UTM toate condiţiile pentru a studia diferitele aspecte inginereşti,
formîndu-vă un viitor sigur al vieţii voastre şi ca specialişti de performanţă, şi ca  oameni cu o vastă
cultură, sănătoşi şi fericiţi.

Fiţi demni şi mîndri de Universitatea Tehnică din Moldova, acreditată de stat, membru  al Asociaţiei
Inginerilor din Moldova şi, implicit, al Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor Inginereşti.

Eu Vă felicit pe toţi cei 3900 de  băieţi şi fete cu această fericită ocazie - înmatricularea la UTM  şi
Vă zic Într-un ceas bun!. Porniţi cu încredere pe drumul dificil, dar atît de nobil al cunoştinţelor!
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