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decanii despre facultăţi
Matematica

Dragi elevi – viitori studenţi ai UTM!
Activitatea inginerească este legată cu 

studiul şi proiectarea, construcţia şi exploa-
tarea diferitor sisteme (instalaţii, utilaje) – 
mecanice, termice, electroenergetice, ciber-
netice, tehnologice etc.  Descrierea acestor 
sisteme (deseori mixte) necesită aplicarea 
unui întreg arsenal de metode matematice: 
ecuaţii diferenţiale, algebra şi analiza vecto-
rială, calculul variaţional, fizica matematică, 
funcţii complexe, analiza armonică, metode 
aproximative, teoria probabilităţilor etc. In-

struirea ingi-
nerilor inclu-
de un şir de 
obiecte gene-
rale, mecanica 
teoretică, teo-
ria elasticită-
ţii, hidraulica, 
termotehni-
ca, electro-
tehnica ş.a., 
care pot fi ex-
puse numai 
unui audito-
riu cu o bună 
pregătire ma-
tematică.

Ce este matematica? Cuvântul matema-
tica provine din grecescul mathematicos, 
care înseamnă înclinat spre studiu. Mate-
matica se aplică din antichitate, adică chiar 
din zorii istoriei. De regulă, noi nu suntem 
conştienţi de toate aplicaţiile matematice, 
care, de fapt, sunt prezente în viaţa noa-
stră cotidiană. Să aducem câteva exemple: 
Calculatoarele, CD-playerele, aparatele TV, 
automobilele etc. nu ar fi fost posibile fără 
o dezvoltare corespunzătoare a matematicii. 
Monitorizarea, controlul şi optimizarea unor 
sisteme dinamice complexe implică mate-
matica.  Analiza şi programarea procesului 
de producţie, a marketingului modern, ela-
borarea strategiilor de dezvoltare etc. sunt 
posibile prin matematică. În fiecare zi ziarele
şi televiziunea ne „bombardează” cu statisti-
ci, sondaje şi este vital să înţelegem rezulta-
tele expuse. Politicienii iau decizii cu ajutorul 
acestora, iar matematica răspunde la între-
barea dacă statistica efectuată este corectă 
sau nu.

Proiectarea în construcţii, industrie, ex-
perienţele se fac cu ajutorul calculatorului 
şi a matematicii speciale, care presupune 
multă combinatorică, teoria grafurilor, dar 
şi geometrie, analiză matematică. Strategiile 
economice, marketingul, produsele banca-
re, asigurările cuprind ramuri de matematică 
aferente. 

UTM dispune de specialişti de înaltă cali-
ficare în domeniile nominalizate. Cursul uni-
versitar de matematică superioară constituie 
temelia învăţământului tehnic superior, fiind
predat la toate cele 10 facultăţi ale UTM.

Catedra de Matematică dispune de un 
potenţial ştiinţifico-pedagoic impunător. 
În prezent la catedră activează 37 cadre di-
dactice (32 titulari şi 5 prin cumul): un şef de 
catedră, un prof. universitar, un prof. Au fost 
elaborate şi publicate peste 80 de articole 
didactico-metodice, circa 100 de indicaţii şi 
prelucrări metodice cu un volum de peste 
500 coli de tipar; 12 manuale şi monografii.

Pornind de la faptul că pregătirea ma-
tematică a candidaţilor în studenţie este în 
general slabă, catedra are ca scop de a re-
dresa situaţia  prin desfăşurarea unor acţiuni 
concrete:

• formarea grupelor academice omogene 
după nivelul de cunoaştere a matematicii; 

• organizarea olimpiadelor de matematică;
• practicarea consultaţiilor adăugătoare;
• intensificarea şi diversificarea lucrului

individual cu studenţii etc.
Toate aceste măsuri sunt menite să for-

meze o cultură matematică înaltă, necesară 
viitorului inginer, absolvent al UTM. 

Leonid DOHOTARU,
şef Catedră Matematică, 

conf. univ., dr.

Fizica

Experienţa didactică pe care am acumulat-o 
de-a lungul anilor îmi permite să ofer următorul 
sfat elevilor din clasele absolvente care tind să-şi 
continue studiile la UTM: atunci când vor trebui 
să se pronunţe asupra examenului de bacalau-
reat la alegere, este de dorit să opteze anume 
pentru fizică, deoarece aproape toate specialită-
ţile de la UTM (cu excepţia economiei) se bazează 
pe fizică. În cazul în care doreşti să devii inginer, 
alegerea la BAC, să zicem, a geografiei, e un pas
eronat. Examenul la fizică cere poate mai mult 
efort, însă pregătirea către acest examen vă va 
oferi mai multă siguranţă în explorarea viitoarei 
profesii de inginer. Există şi cazuri când absolven-
ţii ciclului umanistic liceal, dând dovadă de multă 
voinţă şi silinţă, cu ajutorul profesorilor, reuşesc 
să-şi lichideze în mare parte „golurile” în materie 
de fizică şi să se integreze în specialitate la egal cu 
cei care au absolvit anterior profilul real la liceu.

Se ştie că partea slabă a învăţământului 
preuniversitar 
la comparti-
mentul fizica
îl constituie 
numărul redus 
de ore desti-
nate rezolvării 
problemelor. 
A rezolva mai 
multe, tot mai 
multe proble-
me – acesta ar 
fi sfatul pe care
vă îndemn să-l 
urmaţi pentru 
a reuşi în studi-
erea fizicii. Iar

în ceea ce ne priveşte pe noi, profesorii, vom 
căuta să acordăm timpul necesar pentru orga-
nizarea unui număr cât mai mare de consulta-
ţii. Rezolvarea problemelor la fizică presupune
recapitularea materiei teoretice atât la fizică,
cât şi la matematică, realizându-se astfel cone-
xiunea dintre fizică şi matematică, pe care se
mizează la orice nivel de studii, inclusiv univer-
sitare. La UTM se practică consultaţiile pentru 
viitorii studenţi prin organizarea „Şcolilor de 
duminică”, a Olimpiadei Tehnice Republicane 
cu 5 secţiuni, implicit fizica. La catedră se lu-
crează în vederea creării unui nou laborator, în 
care lucrările vor fi asistate de calculator. Este
vorba despre utilizarea unor instalaţii de labo-
rator interfaţate calculatorului care vor permi-
te studierea mai eficientă a celor mai simple şi
generale metode de cercetare experimentală 
la realizarea experienţelor. O parte din expe-
rienţele preconizate vor fi destinate liceenilor
– viitori studenţi ai UTM. Vă vom familiariza cu 
acestea în cadrul „Şcolilor de duminică”.  

Catedra de Fizică este una dintre cele mai nu-
meroase la UTM – peste 20 de cadre universitare 
cu titluri ştiinţifice în branşă, autori de manuale, 
lucrări metodice, studii, între care dnii  Mihai 
Marinciuc, Mihai Vladimir, Dumitru Ţiuleanu, 
Spiridon Rusu, Rodion Radu, Ion Stratan, Vi-
talie Chistol, dna Angela Neaga şi mulţi alţii.

Alexandru RUSU,
şef Catedră Fizică, conf. univ., dr.

Chimia

Instituţiile de învăţământ preuniversitar 
din RM formează o bază acceptabilă în pregă-
tirea absolvenţilor la chimie – disciplină funda-
mentală pentru candidaţii la admiterea-2011 
la UTM – Facultatea de Tehnologie şi Manage-
ment în Industria Alimentară (FTMIA).

Pornind de la nivelul de pregătire a ele-
vilor, şcolile totuşi diferă. De exemplu, absol-
venţii din liceele cu profil umanistic posedă un
bagaj de cunoştinţe ceva mai redus la chimie 
decât cei de la profilul real. Există şi cazuri când
din diferite motive chimia s-a predat la un ni-
vel mai scăzut în unele instituţii. Oricum, noi îi 
primim pe toţi doritorii de a veni la UTM.

Care este motivaţia? Ea rezidă în sentimen-
tul nostru pozitiv social de a ajuta pe orice tânăr 
absolvent din învăţământul preuniversitar să-şi 
formeze profesia la UTM, la facultatea noastră, 
dacă are o asemenea voinţă hotărâtă. Motivaţia 
mai rezidă şi în faptul că noi, profesorii de chi-
mie de la UTM, respectăm cu responsabilitate 
dreptul oricărui tânăr de a-şi alege facultatea 
pe care o va urma, fiind ajutat pentru aceasta
de Universitate prin toate condiţiile de care 
dispunem. Pentru a diferenţia studenţii anului 
I atunci când începe predarea chimiei generale, 
după gradul de cunoaştere a materiei, profeso-
rii catedrei procedează la aşa-numitele evaluări: 
iniţială, parţială şi finală (examenul). Scopul este
ca toţi studenţii, indiferent de gradul cunoştin-
ţelor la chimie, să ajungă la evaluarea finală
egalaţi oarecum în competenţe. Acest lucru 
este necesar pentru ca în anii de studii următori 
să poată  însuşi cu succes ştiinţele chimice de 
specialitate (biochimia, enochimia, chimia pro-
duselor alimentare etc.). 

Dar până a ajunge la această evaluare finală
studentul trebuie să aibă voinţă de lucru şi să 
participe activ la seminare, la lucrările de labo-
rator, să vină la consultaţii şi să răspundă pozitiv 
la evaluările parţiale. Aceste evaluări se orga-
nizează după predarea unui anumit volum de 
materie (teme, capitole), astfel ca studentul să 
lucreze sistematic, fără întreruperi mari şi toto-
dată să capete încredere în capacităţile sale. Aşa 
se lucrează cu studenţii cu o pregătire mai sla-
bă. Pe aceştia noi îi diferenţiem chiar la primele 
lecţii, prin aşa-numitele evaluări iniţiale (prin 
teste privind temele studiate până la facultate). 

Aplicăm şi metoda lucrului individual, în ca-
zul unor studenţi cu lacune destul de mari (ab-
senţe de la ore, nepregătirea totală a temelor) – 
le propunem lucrări pentru acasă. Această îi obli-
gă să deschidă cartea la capitolele respective, să 
pregătească temele, să judece, să analizeze. Pe 
de altă parte, aceste lucrări pentru acasă stimu-
lează studentul să solicite el însuşi consultaţii. În 
felul acesta, comunicarea pedagogico-ştiinţifică 
între profesor şi student se intensifică benefic.

Prin lucrările pentru acasă atingem şi as-
pectul al treilea – aplicarea cunoştinţelor în 
practică. Rezolvarea problemelor nu este alt-
ceva decât o practică pe care o poţi realiza pe 
baza cunoştinţelor obţinute anterior. Deci re-
zolvarea de probleme, exersarea, experienţele 
chimice (executate acasă sau în laboratoare) 
constituie acel instrument care aduce roade 
la „nivelarea” studenţilor cu un diferit grad de 

pregătire preuniversitară. În laboratorul de 
chimie se învaţă a lucra serios, creativ, atent, 
econom, cu acurateţe, încât se formează de-
prinderi de lucru şi pentru bucătăria de toate 
zilele. 

UTM orga-
nizează în fie-
care an, în luna 
aprilie Olim-
piada Tehnică 
Republicană. 
Şi acest fapt 
vorbeşte la fel 
de bunăvoinţa 
corpului pro-
fesoral de a 
oferi tineretu-
lui absolvent 
preuniversitar 
o susţinere di-
rectă pe linia şanselor de reuşită, inclusiv la chi-
mie, la Admiterea-2011. Aşa că, folosindu-mă de 
prilej, îi îndemn pe elevii absolvenţi să participe 
la Olimpiada Tehnică pentru a găsi argumentul 
că e bine să dea admiterea la UTM. 

Dragi elevi-absolvenţi, la facultatea noa-
stră sunteţi aşteptaţi de profesori care cu toată 
bunăvoinţa vă vor susţine pe linia ascendenţei 
în cunoaşterea chimiei. Este vorba de dnii pro-
fesori Mihail Gheţiu, Angela Gurev, Diana 
Munteanu, Iurie Subotin, Larisa Zadoroj-
nâi, Svetlana Haritonov, Alexei Baerle, Rai-
sa Druţă, Anton Rusu şi alţii.

Ana VEREJAN,
şef Catedră Chimie, conf. univ., dr.

Informatica

Informatica intră în trunchiul comun al dis-
ciplinelor de bază pentru toate facultăţile UTM. 
E şi firesc – informatica formează viitorul profe-
sional al fiecărui tânăr. Orice specialitate ar ale-
ge elevul absolvent, el va studia neapărat şi in-
formatica – un instrument de lucru obligatoriu 
în viitoarea profesie. Calculatorul a invadat toa-
te domeniile de activitate cotidiană. Societatea 
viitorului este societatea informaţională, la baza 
căreia va sta informaţia, cunoaşterea şi comu-
nicaţiile mijlocite de calculator. Programele di-
dactice pentru şcoli şi licee prevăd tot volumul 
de informatică necesar pentru continuarea stu-
diilor la UTM: structura calculatorului, editarea 
textelor, tabele de calcul, algoritmi, limbaje şi 
tehnici de programare,  familiarizarea cu noţiu-
nile gen „baze de date”, modelare, metode de 
calcul etc. Insistăm să semnalăm că unii candi-
daţi la admitere vădesc un nivel de cunoaştere 
mai slab la informatică. Aceasta din cauza că 
procesul didactic în şcoli/licee, mai cu seamă în 
localităţile rurale, se bizuie pe „cretă şi tablă”.  In-
formatica se ocupă cu prelucrarea informaţiilor 
cu ajutorul calculatorului, care amplifică capaci-
tatea de a gândi şi a comunica! 

Informatica se predă la anul I universitar la 
toate facultăţile UTM. Catedra de Informatică 

Aplicată dis-
pune de cadre 
calificate, între
care se evi-
denţiază dnele 
Eleonora Tutu-
naru, Ludmila 
L u c h i a n o v , 
Lucia Stadler, 
Victoria Bobi-
cev, dnii Liviu 
Carcea, Ştefan 
Marin, Mihail 
Kulev, Mihail 
Perebinos, cu 
toţii – confe-

renţiari universitari.
Studierea informaticii la anul I începe cu 

bazele acestei ştiinţe, care include elemente 
de algoritmizare, programare, prelucrare a 
informaţiei şi modalităţile de operare a cal-
culatorului. Pe măsură ce se aprofundează in-
struirea în specialitate, avansează şi studiul în 
domeniul utilizării noilor tehnologii informa-
tice şi de comunicaţii, în conformitate cu ce-
rinţele profilului facultăţii. Astfel că la anii II, III,
IV  studenţii pot realiza de sine stătător diferite 
proiecte asistate de calculator. 

Dragi absolvenţi! Luaţi cele mai bune ho-
tărâri şi veniţi la UTM!

Vasile MORARU,
şef Catedră Informatică, conf. univ., dr.

Disciplinele de bază la UTM
Toate cele peste 50 de specialităţi inginereşti pe care le oferă cele 10 facul-

tăţi ale UTM au la bază discipline general-universitare: matematica, fizi-
ca, chimia, informatica. Pentru toate specialităţile inginereşti aceste discipline sunt 

ca un instrument de lucru, aidoma pixului cu care  scriem. Calculele matematice 
sunt necesare la specialităţile inginereşti profilate în energetică, construcţii, meca-
nică, urbanism etc. Noţiunile, fenomenele, legile şi teoriile fundamentale din fizică, 

precum şi metodele de cercetare fizică sunt studiate în specialităţile inginereşti 
legate de energetică, electronică, teleradiocomunicaţii, sisteme optoelectronice, 

sisteme radioelectronice, construcţii, construcţia de maşini, mecanică, transporturi 
etc. Noţiunile din chimie privind compoziţia, legile transformării şi combinării sub-

stanţelor constituie obiectul de studiu principal al specialităţilor inginereşti profila-
te în industria alimentară. Iar informatica se studiază la toate specialităţile ingine-
reşti, doar calculatorul a devenit instrumentul de lucru omniprezent. Matematica, 

fizica, chimia şi informatica se studiază la UTM chiar de la început, din anul I. E şi 
logic, doar studiul începe de la bază. Pentru ca includerea în studiu să fie de bun

augur, am găsit necesar să oferim candidaţilor la admiterea-2011 câteva cuvinte 
de îndemn ale profesorilor UTM privind cerinţele generale la aceste discipline.


