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Diploma universitară are un cadru bine 
definit prin programele didactice parcurse în
anii de studii la facultate. Orice angajator va 
înţelege din „Suplimentul la diplomă” ce nivel 
de pregătire teoretică are absolventul UTM. 

Dar chiar şi în cazul diplomelor cu „10” pe 
linie nivelul de pregătire al tânărului inginer, 
deşi incontestabil înalt, nu reprezintă decât un 
fundament, un punct de lansare în formarea 
profesională. Angajatorul este interesat ca ab-
solventul să se afirme cât mai curând în acti-
vitatea practică, deci are nevoie de ceva mai 
mult decât diploma universitară, de exemplu, 
de un act care ar certifica specializarea tânăru-
lui inginer într-un domeniu concret. 

CISCO –  lider mondial în domeniul echi-
pamentelor şi dispozitivelor de telecomunica-

ţii – oferă oportunitatea pregătirii practice în 
domeniul tehnologiilor informaţionale. 

Un absolvent UTM, care, pe lângă diploma 
universitară, are şi un certificat CISCO de va-
labilitate internaţională, va avea prioritate la 
angajare. Examenul de certificare CISCO poate
fi susţinut doar la centrele autorizate „Pearson
VUE”. Acum studenţii nu mai trebuie să plece 
la Kiev, Bucureşti sau în alte centre de peste 
hotare pentru a susţine examenul respectiv. 

Un asemenea Centru s-a deschis şi la Chişi-
nău, unde studenţii pot susţine atât examene 
de nivel profesional gen GMAT, OMG etc., cât 
şi o serie de examene în domeniul TI. Cursurile 
CISCO la UTM vor funcţiona în cadrul FCIM şi 
FRT, în aule echipate cu utilaj tehnic ultramo-
dern.

Colegiul Tehnic al 
UTM (Chişinău, str. 
Voluntarilor, 1; direc-
tor – Andrei Pendus) 
pregăteşte tehnicieni 
în prelucrarea meta-
lului şi confecţionării 

sculelor. În formula sa actuală, itinerarul aces-
tei şcoli originale îşi ia începutul în 2000, când 
devine subdiviziune a UTM, afiliată Facultăţii
de Inginerie şi Management în Construcţia de 
Maşini.  

Colegiul beneficiază de o susţinere efici-
entă din partea instituţiei-patron – UTM. Plan-
urile şi programele de învăţământ 
pentru Colegiu sunt elaborate în co-
mun cu profesorii UTM. Mulţi profe-
sori de la Universitate predau cursuri 
la Colegiu, iar profesorii Colegiului 
urmează cursuri de reciclare la cat-
edrele UTM. 

Colegiul are încheiate contracte 
de colaborare cu 11 uzine („Inteh”, 
„Topaz”, „ASPAOrhei”, „Electromaşina” 
etc.), la care elevii Colegiului îşi fac 

practica, iar după absolvire  sunt angajaţi în 
producţie. 

La studii (de 4 ani) se admit absolvenţi 
ai gimnaziului – după 9 clase, tinerii având 
posibilitatea de a obţine studii de nivel li-
ceal plus profesia de technician-tehnolog 
în domeniul construcţiei de maşini în două 
specialităţi: „Maşini-unelte şi scule” şi „Tehno-
logia prelucrării materialelor” (metal). 

Absolvirea Colegiului deschide, pentru 
doritori, drumul spre facultate. Un bun pro-
cent din absolvenţii Colegiului îşi urmează 
studiile la facultatea, sub umbrela protectoare 
a căreia se află Colegiul – FIMCM.

UTM are o uzină in-
dustrială a sa – „Etalon” 
(director  – Veaceslav 
Gulco), care produce 
diferite articole din me-
tal şi lemn, la comanda 
agenţilor economici din 
ţară şi din străinătate. 

Este foarte important 
pentru o universitate să dispună de o proprie 
unitate industrială. Aceasta serveşte totodată 
şi drept o importantă bază de practică pentru 
studenţi – aici ei cunosc întreaga gamă a pro-
ducţiei metalice sau lemnoase într-o unitate 
industrială mare: sudură, strunjirea metalului, 
frezare, lăcătuşerie etc. sau diferite operaţii 
specifice cu materiale din lemn.

„Etalon” constituie şi o bază solidă pentru 
cercetările ştiinţifico-tehnice ale studenţilor,
masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor. Aici 
s-au pregătit în ultimul timp mostre de turbi-
ne eoliene şi minihidrocentrale pentru folosi-
rea energiei apelor curgătoare (Prut, Nistru). 
Urmează ca asemenea modele de folosire a 
energiei vântului şi apelor să fie produse în se-
rie la „Etalon”. Prin „Etalon” UTM oferă discipoli-
lor săi largi oportunităţi de lansare în viitoarea 
profesie! Aici studenţii se pot vedea ca adevă-
raţi ingineri – făuritori industriali ai ţării!

La FCIM funcţionează un Centru regional 
pentru Europa de Sud-Est care are menirea de 
a dezvolta aplicarea softurilor libere pe baza 
sistemului de operare Linux. Este vorba de 
Centre Linux et Logiciels Libres pour la Dévelop-
pement (C3LD), creat în 2005, în cadrul unui 
proiect comun al UTM şi Agenţiei Universită-
ţilor Francofone (AUF). Directorul Centrului 
–  prof. univ., dr. Victor Şontea.

Softul liber bazat pe sistemul de operare 
Linux – o alternativă a softului licenţiat Micro-
soft-Windows, extrem de costisitor – devine 
foarte răspândit în toată lumea. Dar fiind puţin
cunoscut, Linux necesită a fi studiat şi răspân-
dit pentru a forma comunităţi de utilizatori ai 
softului liber pe arii cât mai extinse. Acest gen 
de instruire intră în ocupaţiile periodice ale 
Centrului C3LD. 

În ianuarie 2008 C3LD în parteneriat cu 
Centrul de Acces la Informaţie al AUF a orga-

nizat un stagiu de formare a specialiştilor în 
sistemul softului liber Linux. Un mare plus al 
stagiului a fost antrenarea profesorilor de in-
formatică de la diferite colegii şi universităţi 
– din Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat. Aceasta 
denotă extinderea ariei de diseminare a for-
matorilor Linux. La rândul lor, ei vor instrui alţi 
specialişti şi tot aşa. 

Este foarte importantă această disemina-
re, deoarece salvează situaţia sectorului de in-
formatizare prin ieftinătatea şi accesibilitatea 
acestui sistem de operare. În plus, Linux are 
şi multe alte calităţi – e mai bine securizat de 
viruşi şi hackeri, ceea ce azi devine o calitate 
economică crucială.

Centrul Linux C3LD de la FCIM desfăşoa-
ră o vastă activitate de diseminare prin învă-
ţare/formare, organizează conferinţe, Zile ale 
Softului Liber atat la UTM, cât şi în alte unităţi 
didactice şi economice din RM.

CISCO Studiile CISCO la UTM – ofertă a Aca-
demiei Locale cu acelaşi nume – re-

prezintă nişte cursuri efectuate paralel cu 
studiile universitare, care complementează 

cunoştinţele profesionale de bază cu cele 
în domeniul TI. De ce anume în TI? Pentru că tehnologiile informaţionale au pă-

truns masiv în toate domeniile de activitate: proiectare, contabilitate, construcţii,           
mecanică, industrie, statistică etc.

Centrul 

În cadrul UTM funcţionează cu suc-
ces un Centru Universitar de Informare 
şi Orientare Profesională. CENIOP-ul de 
la UTM, paralel cu omologul său de la 
USM, a fost înfiinţat acum 4 ani, în baza 
unui program european TEMPUS, la 
care au aderat parteneri naţionali şi străini: 
Academia Grenoble, Franţa şi Universitatea 
Mării Egee, Grecia. 

Scopul CENIOP (director – Sergiu Dântu) 
este informarea şi orientarea profesională 
a viitorilor şi actualilor studenţi, dar şi tineri 
specialişti privind accesul la cea mai potrivită 
formă de pregătire profesională şi în căutarea 
celui mai potrivit loc de muncă. 

CENIOP organizează deplasări ale profeso-
rilor UTM în instituţiile preuniversitare, întâl-
niri cu elevii claselor absolvente – eventualii 
candidaţi în studenţi ai UTM, iar pentru actu-

alii studenţi-consultaţii în vederea organizării 
stagiilor de practică, întâlniri cu angajatorii, 
târguri ale locurilor de muncă. În aceeaşi or-
dine de idei au fost organizate baze de date 
privind situaţia cu joburi – locuri de muncă 
la întreprinderi din Moldova şi din unele ţări 
străine. La permanentele seminare speciale 
cu absolvenţii se fac exerciţii de scriere a CV-
urilor, a cererilor de angajare, de prezentare la 
interviuri cu potenţialii angajatori. 

La ora actuală CENIOP-ul de la UTM are în-
cheiate Convenţii-cadru de parteneriat pentru 
anii 2008-2012 cu peste 258 de întreprinderi 
din Republica Moldova.  

CENIOP

ETALON

Prin hotărârea Senatului şi conform ordinului 
rectorului UTM, dl Ion Bostan, academician al 

AŞM, încă în noiembrie 2002 la UTM s-a înfiinţat
Catedra Militară,condusă de Nicolae Petrică,  

general de brigadă în rezervă. 

La Catedra Militară a UTM studenţii UTM îşi satisfac serviciul 
militar timp de 18 săptămâni şi obţin gradul militar de sergent. 
După absolvire, la dorinţă, ei vor putea să se angajeze la serviciu 
în Armata Naţională, în organele statale de forţă, vamale, juridi-
ce şi alte unităţi care cer cadre cu pregătire militară.

Baza materială a catedrei – uniforme, echipamente, manua-
le, săli de curs, tiruri etc. – corespunde întru totul cerinţelor contemporane în domeniu. Studenţii 
care trec Catedra militară sunt eliberaţi de serviciul militar obligatoriu.

Catedra militară

Colegiul Tehnic

Activează în cadrul UTM, sub egida orga-
nizaţiei europene BEST (Board of European 
Students of Technology – Consiliul Euro-
pean al Studenţilor de profil Tehnic), cu sco-
pul de a facilita relaţiile dintre studenţi, com-
panii şi universităţi.

BEST-Chişinău s-a născut din iniţiativa 
studenţilor UTM (cu susţinerea colegilor de la 
Iași), în februarie 2007, având ca scop promo-
varea valorilor şi a culturii europene în mediul 
studenţesc. Până în prezent a reușit multe: a 
organizat şi desfăşurat peste 30 de evenimen-
te pentru studenţii UTM, dar și pentru colegii 
lor din ţări străine, cum ar fi Festivalul Tehnic 
„BeeTech” (ajuns anul acesta la a III-a ediţie), 

Școlile de Vară realizate în limba engleză (au 
fost 2 asemenea școli – în domeniile energiilor 
regenerabile și tehnologiilor informaţionale). 
Se bucură de o mare popularitate printre miile 
de studenţi de la cele 10 facultăţi ale UTM – an 
de an recrutările a noi membri atrag un aflux 
de doritori foarte mare. 

BEST facilitează relaţia dintre studenţi, 
companii și alte universităţi, creează platforme 
favorabile pentru afirmarea studenţilor, stimu-
lează creativitatea, oferă cunoştinţe şi abilităţi 
adiţionale, promovează activitatea în echipă şi 
încurajează comunicarea într-un mediu multi-
cultural. Prin realizările sale devine o mândrie 
veritabilă a universităţii noastre.

Grupul Local 


