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Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor 
europene, oferită de Asambleea Europeană din Oxford, 
Marea Britanie

Top mondial:  potrivit clasamentului webometric 
„Ranking Web of World University”, elaborat de Consiliul 
Superior de Investigaţii Ştiinţifice din Spania, UTM se 
situează pe locul 2167 printre 20742 de universităţi ale 
lumii şi deţine întâietatea printre universitățile din RM

Am deosebita plăcere de a mă adresa 
vouă, dragi elevi-absolvenţi din învăţă-

mântul preuniversitar, cu anumite sfaturi acum, 
când meditaţi cu emoţii asupra viitoarei profesii. 

În calitatea mea de rector al Universităţii 
Tehnice a Moldovei – instituţie de prestigiu 
în ţară şi în străinătate, cu un colectiv de cca o 
mie de profesori şi cca 16 mii de studenţi, pot 
să afirm: specialităţile inginereşti au perspec-
tive mari. Telecomunicaţiile, de exemplu, se 
dezvoltă în ascensiune, deci mereu e nevoie de 
cadre tinere. La fel, energetica, informatica, in-
dustria alimentară şi de prelucrare, construc-
ţia de maşini, transportul auto, construcţiile 
industriale şi civile şi ramurile legate de ele 
– urbanistica şi arhitectura, industria servicii-
lor – alimentaţia publică, tehnologia vinului, 
zahărului etc. În aceste domenii se cer mulţi 
ingineri, iar UTM poate satisface aceste cerinţe. 
Absolvenţii noştri imediat după absolvire sunt 
invitaţi în diferite întreprinderi din ţară şi de pes-
te hotare. Potrivit sondajelor sociologice, gradul 
de angajare a absolvenţilor UTM se situează pe 
locul întâi în listele respective. Iată de ce an de 
an tot mai mulţi tineri vin să înveţe la UTM.

Noi perfecţionăm continuu planurile şi pro-
gramele de învăţământ, în conformitate cu exi-
genţele moderne, astfel ca studenţii să fie pregă-
tiţi atât pe linie inginerească, cât şi economico-
managerială. Tânărul inginer, absolvent al UTM, 
poate să deschidă el însuşi o întreprindere mică 
sau mijlocie, având cunoştinţele economico-ma-
nageriale necesare obţinute la UTM suplimentar 
la cele pur inginereşti. Mulţi ingineri-absolvenţi 

ai UTM au fondat întreprinderi proprii, oferind 
locuri de muncă şi altor specialişti. Numai în Chi-
şinău 70 la sută din zecile de mii de agenţi eco-
nomici sunt ingineri, absolvenţi ai UTM. 

La UTM cele două opţiuni – pregătirea in-
ginerească şi cea economico-managerială – au 
fost suplimentate cu o a treia – limbile moderne: 
engleza, franceza, germana. Anume inginerului 
cunoscător de limbi moderne îi aparţine misiu-
nea de a culege din ţările dezvoltate şi imple-
menta în economia naţională tehnologiile mo-
derne. La UTM există filiere francofone, anglo-
fone, unde predarea se face în limba respectivă. 
Există grupe unde limba străină se studiază mai 
aprofundat şi grupe unde limba străină se învaţă 

la nivel de comunicare. Factorul „lingvistic” 
înlesneşte efectuarea practicii în ţări străi-
ne. An de an grupe de studenţi au posibili-
tatea de a merge la practica tehnologică în 
Franţa, Anglia, Canada, Germania, Belgia, 
Olanda, Cehia, Ungaria, Italia, România, 
Rusia, Belarus, Ucraina, în baza acordurilor 
bilaterale. UTM are baze de practică şi la 
multe întreprinderi industriale din RM.

UTM îşi raliază activitatea la cerinţele 
Procesului Bologna. Diplomele UTM sunt 
egalate ca valoare cu cele eliberate de 
universităţile din ţările care fac parte din 
Spaţiul European al Învăţământului Supe-
rior. La diploma propriu-zisă absolventul 
UTM obţine şi un Supliment perfectat în 
limba engleză privind nivelul şi conţinutul 
studiilor, fapt ce înlesneşte recunoaşterea 

diplomelor în bază de concurs. UTM menţine re-
laţii de colaborare cu cca 75 de universităţi din 
Franţa, SUA, Canada, Germania, Italia, România, 
Rusia, Ucraina, Belarus, Ungaria, Cehia, Belgia, 
Spania, Olanda şi alte ţări. La UTM învaţă şi stu-
denţi din Italia, Germania, Franţa, Turcia, Iorda-
nia, Siria, Israel, deoarece calitatea instruirii este 
bine cunoscută şi pe plan internaţional. 

Calitatea instruirii universitare la UTM este 
asigurată de un colectiv profesoral-didactic de 
peste 1000 de persoane, inclusiv peste 400 cu 
titluri ştiinţifice de academicieni, doctori habi-
litaţi, doctori în ştiinţe, profesori, conferenţiari 
universitari, lectori superiori. 

UTM este amplasată în 3 campusuri în dife-
rite zone ale Chişinăului: Centru, Râşcani şi Bota-
nica. Fiecare din cele 10 facultăţi are bibliotecă 
şi sală de lectură cu literatură de specialitate. La 
UTM funcţionează Centrul Naţional de Tehnolo-
gii Spaţiale, în cadrul căruia a fost elaborat primul 
proiect spaţial autohton – Microsatelitul „Repu-
blica Moldova”. În 2014 primul satelit artificial al 
RM urmează a fi lansat pe orbita circumterestră 
şi va permite pronosticarea inundaţiilor, moni-
torizarea stării ecologice a pădurilor, terenurilor 
agricole. În cercetările respective sunt antrenaţi 
15 doctori şi doctori habilitaţi, 20 de doctoranzi 
şi 100 de studenţi.  Faptul acesta demonstrează 
că nivelul de pregătire inginerească la UTM este 
într-adevăr la altitudine internaţională.

UTM dispune de 315 laboratoare didactico-
ştiinţifice, 95 clase de calculatoare moderne co-
nectate la Internet, iar întreaga universitate este 
conectată la Reţeaua Informaţională Europeană, 
care are legături cu diferite universităţi şi centre 
ştiinţifice din România, Ungaria, Germania, Fran-
ţa etc., fapt ce sporeşte calitatea instruirii. Traiul 
în cămin, ocrotirea sănătăţii, sport, activitatea 
artistică sunt dirijate de Sindicatul şi Senatul 
studenţilor, de patronii grupelor academice, de 
Sfaturile căminelor. Despre toate acestea, dragi 
elevi, veţi afla mai concret studiind deja la UTM. 
Vă îndemn cu toată sinceritatea, doar şi eu am 
fost student al acestei prestigioase universităţi: 
veniţi la carte, veniţi la inginerie, veniţi la UTM! 

Vă aşteptăm cu drag!

Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor 

UTM – universitate de nivel 
internaţional, acreditată de stat

Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri

Anul XV. Nr. 1-2 (149-150). Ianuarie-Februarie 2013. 
Fondator: Universitatea Tehnică a Moldovei 

Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri

UTM organizează în cadrul 
Zilelor Uşilor Deschise, 
Expoziţia lucrărilor studenţești 

„Creaţia deschide Universul”
care va include lucrări în domeniile 

design interior, industrial, vestimentar, 
poligrafic, arhitectură, energetică, 

electronică şi telecomunicaţii,
construcţia de maşini, construcţii 
civile, mecanică, transporturi etc.

La Expoziţie se vor oferi
informaţii detaliate despre facultăţi, 

specialităţi, procesul de studii la UTM.

Expoziţia se va deschide pe                           
 20 aprilie 2013, în campusul „Râşcani”         

al UTM și va funcţiona până la finele 
perioadei  de admitere, în zilele 

lucrătoare, între orele 10.00-16.00.
Deplasare cu troleibuzele 10, 14 sau 
microbuzele 110, 111, 119, 127, 186.

Sunt invitaţi elevii claselor absolvente, 
claselor superioare, profesorii, 

părinţii, toţi doritorii.

Informaţii suplimentare 
la tel: (022) 23-51-85

UTM anunţă CONCURSUL 
„Tânărul creator” 

pentru elevii din învățământul preuniversitar
Depunerea lucrărilor: 4 martie – 10 mai 2013

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T  U  L
privind decernarea Premiului „Tânărul creator” 

de către Senatul UTM în domeniile „Creativitatea 
tehnică” şi „Creativitatea artistică: arhitectură, 

design, desen artistic, pictură, sculptură” 

1. Dispoziţii generale
1.1. Premiul se acordă pentru rezultate 

meritorii obţinute în domeniile „Creativita-
tea tehnică” şi „Creativitatea artistică” pe 
parcursul unui an şcolar;

1.2. La Concurs pot participa elevi ai cla-
selor superioare (de regulă), individual sau 
în cadrul unei echipe, reprezentată printr-un 
delegat împuternicit;

1.3. Colegiul, liceul, şcoala vor scrie o scri-
soare de recomandare competitorului (com-
petitorilor) pentru premiul solicitat;

1.4. Participanţii la concurs vor prezen-
ta scrisoarea de recomandare semnată de 
directorul instituţiei şi lucrările în domeniile 
nominalizate (aparate, mecanisme, machete, 
scheme etc.), descrierea acestora, o fotografie 
4x3 cm, în perioada 04.03.2013 – 10.05.2013, 
la Comisia de Admitere a UTM: mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare, 168, bl. 1, bir. 111, tel. (022) 
23-51-85. 

la nivel de comunicare. Factorul „lingvistic” UTM este amplasată în 3 campusuri în dife-

DRAGI ELEVI-ABSOLVENŢI!

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează pentru elevii 
claselor absolvente din licee, colegii, şcoli profesionale 
Olimpiada Tehnică Naţională – 2013 concomitent cu 

Zilele Ușilor Deschise după următorul orar:

20 aprilie 2013
 – ora 9.30-11.00 – Ziua Ușilor Deschise;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la matematică;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la chimie.

Adresa: Chişinău, str. Studenţilor, 7, blocul 3, UTM (sect. Râşcani).

20 aprilie 2013
 – ora 11.30–14.00  – Olimpiada la desenul artistic.

Adresa: Chişinău, bd. Dacia, 39, blocul 9, UTM (sect. Botanica).

Doritorii de a participa la Olimpiada la desen vor beneficia 
de transport pentru deplasarea de la blocul 3 la blocul 9.

27 aprilie 2013 
 – ora  9.30 – 11.00 – Ziua Uşilor Deschise;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la  fizică;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la informatică.

Adresa: Chişinău, str. Studenţilor, 7, blocul 3, UTM (sect. Râşcani).
Participanţii  la  Olimpiadă se prezintă cu buletinul de identitate.

Învingătorii Olimpiadei
vor beneficia de facilităţi la înmatriculare la UTM
(conform prevederilor Regulamentului de admitere).

Participanţii la Zilele Ușilor Deschise, Olimpiada Tehnică  și toţi 
doritorii vor putea vizita Expoziţia lucrărilor studenţești „Creaţia 

deschide Universul” care se va desfăţura în campusul „Râșcani” al UTM.
UTM VĂ AŞTEAPTĂ!

Comisia de Admitere:
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir.111, tel. 022 23-51-85.

Site-urile UTM: www.utm.md, www.cariera.utm.md

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168 
tel. 23.51.85,  www.utm.md 
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Ion  B OSTAN ,
rec toru l  UTM, academic ian  a l 

Academie i  de  Ş t i inţe  a  Moldove i

UTM organizează
pentru elevii claselor absolvente 

din licee, colegii

Cursuri pregătitoare gratuite
la matematică, fizică, chimie

(recapitulări, generalizări, pregătire 
pentru examenele de BAC).

Cursurile vor avea loc zilele de 
23 martie, 30 martie, 6 aprilie, 

13 aprilie 2013,
la Chişinău şi în centrele raionale 
Călăraşi, Hânceşti, Orhei, Străşeni,

după urmatorul orar :

10.00-12.15 – matematica
12.30-14.00 – fizica
12.30-14.00 – chimia

Locul desfăşurării cursurilor se va 
preciza în mod suplimentar.

Vă puteţi informa pe site-ul 
www.utm.md, pe site-urile 

direcţiilor generale 
raionale/municipale învăţămînt, 

tineret şi sport
sau la tel. Comisiei de Admitere 

a UTM (022) 23-51-85.

Elevii din alte raioane pot 
participa la cursuri

acolo unde este mai comodă 
deplasarea.
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Gavril Porcescu,  Maxim Fu-
cedji, Ilii Buţ, Doina Sârbu, Lilia 
Roşioru, Dorina Bivol sunt cei 6 
studenţi şi masteranzi ai UTM – în-
vingători ai concursului „Burse de 
Merit-2012”, organizat de Centrul 
de Informaţii Universitare, sub 
egida Consiliului Rectorilor din RM, cu suportul 
financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al 
Сompaniei Orange Moldova.

La ceremonia de înmânare a burselor Prim-
ministrul RM Vlad Filat a subliniat că îi aşteaptă 
pe tinerii studioşi să participe la actul de gu-

vernare, instituţiile 
guvernamentale fiind 
obligate să le ofere 
posibilitatea să facă 
stagii în cadrul Guver-
nului RM. Astfel, pe 
lângă bursele de merit 

a câte 12 mii de lei, cei 50 de finalişti – studenţi 
din ultimul an de studiu (ciclul Licenţă) şi maste-
ranzi de la primul an de studii (ciclul Masterat) 
de la diferite instituţii universitare din RM vor 
avea posibilitatea să facă stagii în cele mai înalte 
structuri ale statului.

Studenţii FCIM Vitalie Gremalschi, Radu 
Plugaru, Andrei Formusatii, Arcadie Cercel 
au devenit câştigători ai Concursului Interna-

studii de performanță
„Burse de Merit-2012” 
pentru cei mai buni studenţi ai ţării

Natalia Demen-
tieva (FIMET), Vladi-
mir Pântea (FCIM) şi 
Ana Raţă (FCGC) sunt 
reprezentanţii UTM in-
cluşi în lista celor 16 fi-
nalişti ai celei de-a 8-a 
ediţii a proiectului „Bursa Moldcell 2012-2013”. 
Bursierii vor beneficia în decurs de opt luni de 
o bursă de 1080 dolari SUA, dar şi de alte opor-
tunităţi de dezvoltare pro-
fesională oferite de compa-
nia Moldcell.  

Colaborarea Moldcell 
cu UTM, în special cu FRT, 
durează din 2004. Unii ab-
solvenţi ai facultăţii sunt 
angajaţi ai Companiei şi, 
prin cumul, profesori la 
Alma Mater, asigurând 
relaţia facultate-produc-
ţie. Moldcell susţine şi 
organizarea tradiţionalei 

Conferinţe Internaţionale Ştiinţifice IC-
TEI, în cadrul căreia se oglindesc cele mai 
noi idei ştiinţifico-practice în domeniu. 
Se urmăreşte şi intensificarea stagiilor de 
practică, avantajul fiind reciproc: studenţii 
beneficiază de locuri pentru practică, iar 
Moldcell îşi asigură viitoarele angajări de 

ingineri calificaţi. Pe baza Companiei se pregă-
tesc şi multiple proiecte de licenţă.

Bursa „Moldcell”Bursa Bursa MoldcellMoldcell””

Premianţi Soft & Hard ţional Ştiinţa calculatoarelor Soft & 
Hard, ediţia XV (Suceava, România), 
surclasând 12 echipe universitare din 
România, China, Serbia, Franţa.

Juriul concursului, condus de prof. 
John Milner, Marea Britanie, şi prof. 
Timothy Hall, Irlanda, asistaţi de doi 
profesori din Irlanda şi unul din Franţa, 
a acordat echipei UTM 95 de puncte, 
cu 30 mai multe faţă de echipa Şcolii 
de Ingineri în Informatică din Limoges, 
Franţa, clasată pe locul 13.

Pe parcursul ediţiilor anterioare ale 
concursului echipa UTM s-a plasat con-
stant pe locuri de frunte, iar unul dintre 

premianţii UTM, Dan Iaţco, a ajuns să activeze 
la prestigioasa Companie Microsoft din SUA.

Studiile CISCO la UTM –  ofertă  a Academiei 
Locale cu acelaşi nume – sunt efectuate paralel 
cu studiile universitare și complementează cu-
noştinţele profesionale de bază cu cele în dome-
niul TI. 

Un absolvent UTM, care, pe lângă diploma 
universitară, are şi un certificat CISCO de valabili-

tate internaţională, va avea prioritate la angajare. 
Examenul de certificare CISCO poate fi sus-

ţinut doar la centrele autorizate „Pearson VUE”. 
Un asemenea Centru s-a deschis şi la Chişinău, 
unde studenţii pot susţine atât examene de 
nivel profesional gen GMAT, OMG etc., cât şi o 
serie de examene în domeniul TI. Cursurile CIS-
CO la UTM funcţionează în cadrul FCIM şi FRT, în 
aule echipate cu utilaj tehnic ultramodern.

Studiile CISCO la UTM –  ofertă  a Academiei 

CISCO

Catedra Militară,condusă de Nicolae Petrică, 
general de brigadă în rezervă, a fost înfiinţa-

tă la UTM în noiembrie 2002. 

Aici studenţii îşi satisfac serviciul militar 
timp de 18 săptămâni şi obţin gradul militar de 
sergent. După absolvire ei se vor putea angaja 
în Armata Naţională, organele statale de for-
ţă, vamale, juridice, alte unităţi care cer cadre 
cu pregătire militară. Baza materială a catedrei 

– uniforme, echipa-
mente, manuale, săli 
de curs, tiruri etc. 
– corespunde cerin-
ţelor moderne în do-
meniu. Absolvenţii 
Catedei Militare sunt 
eliberaţi de serviciul 
militar obligatoriu.

CCatedra Militară,condusă de Nicolae Petrică, Catedra Militară,condusă de Nicolae Petrică, C – uniforme, echipa-

Catedra militară

CENIOP
Acum 7 ani, cu aportul Uniunii Europene, la 

UTM a fost creat Centrul Universitar de Informa-
re şi Orientare Profesională. 

CENIOP oferă informaţii despre facultăţile/
specialităţile UTM; regulamentul de admitere; 
situaţia pe piaţa muncii; ofertele întreprinderi-
lor privind stagiile de practică pentru studenţi, 
locurile de muncă pentru absolvenţi, condiţiile 
de angajare; locurile de muncă sezoniere pentru 
studenţii de la învăţământul cu frecvenţă la zi; 
o bază de date a întreprinderilor din republică, 
informaţii despre angajarea la muncă peste ho-
tare; consultanţă privind căutarea productivă a 
unui loc de muncă/stagiu, comunicarea cu an-
gajatorii, prezentarea CV-urilor, scrisorilor de in-
tenţie etc.

În mediul universitar din RM CENIOP-UTM 
dispune de cea mai mare reţea de întreprinderi-
partenere – 267 de agenţi economici.

CENIOP este dotat cu sisteme informaţiona-

le electronice moderne: „Kompass-Moldova” şi 
„Varo-Moldova”, care conţin informaţii despre 
cca 10 mii de întreprinderi din RM. La dispoziţia 
studenţilor se află şi portalul www.cariera.utm.
md.

Anual CENIOP organizează pentru studenţii-
absolvenţi Târgul locurilor de muncă şi Târgul 
virtual al locurilor de muncă, unde angajatorii 
îşi plasează ofertele, iar studenţii – CV-urile, ast-
fel între întreprinderi şi studenţi creându-se un 
dialog reciproc avantajos.

Persoane cu studii superioare:
• Obţinerea unei noi calificări (a doua diplo-

mă), durata studiilor 2-3 ani;
• Recalificare profesională pentru activitate 

profesională într-un anumit domeniu (1-1,5 ani).
Persoane ce activează în economia naţio-

nală:
• cursuri tematice de perfecţionare/specia-

lizare (până la 72 ore);
• cursuri de scurtă durată (72-100 ore);
• cursuri multidisciplinare (100-500 ore).
Cadre didactice şi maiştri de instruire 

practică din licee, şcoli profesionale, colegii:
• formare iniţială postuniversitară în psiho-

pedagogia învăţământului profesional tehnic (a 
doua diplomă);

• perfecţionare de scurtă durată în psiho-
pedagogia învăţământului profesional tehnic 
(72-100 ore);

• perfecţionare de scurtă durată în dome-
niul tehnic (72-100 ore).

Şomeri şi persoane în căutarea unui loc 
de muncă (în parteneriat cu ANOFM):

• cursuri de perfecţionare/specializare pen-
tru angajare în câmpul muncii.

Formarea profesională continuă se efec-
tuează cu frecvenţă la zi, frecvenţă redusă, seral 
cu întrerupere, fără întrerupere sau cu întreru-
pere parţială a muncii. Cursurile finalizează cu 
eliberarea documentelor emise de Ministerul 
Educaţiei: diploma de calificare profesională su-
plimentară în baza studiilor superioare, diploma 
de recalificare profesională, certificat de califica-
re, perfecţionare, specializare profesională.

Informaţii suplimentare: Chişinău, bd. Şte-
fan cel Mare, 168, corpul de studii UTM nr.1, Cen-
trul Universitar de Formare Continuă, bir. 201, 
tel/fax: 373 22 23-52-26; www.utm.md/cfc.

CENIOP este dotat cu sisteme informaţiona-

Persoane cu studii superioare: • perfecţionare de scurtă durată în dome-

Centrul universitar 
de formare continuă 

organizează formarea profesională continuă pentru:

Pregăteşte tehnicieni în pre-
lucrarea metalului şi confecţionă-
rii sculelor. În formula sa actuală, 
itinerarul acestei şcoli originale îşi 
ia începutul în 2000, când devine 
subdiviziune la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, afiliată Facultăţii de Inginerie şi 
Management în Construcţia de Maşini. 

Specialităţi: Tehnologia prelucrării 
materialelor cu specializările: Tehnolo-
gia prelucrării materialelor; Tehnologia 
prelucrării materialelor la maşinile-unelte 
cu comandă numerică; Maşini-unelte şi 
scule cu specializările: Tehnologia fabrică-
rii sculelor aşchietoare; Asistenţa tehnologi-
că şi reglarea maşinilor-unelte cu comandă 
numerică şi a roboţilor industriali.

Absolvenţii Colegiului Tehnic pot fi angajaţi 
în calitate de tehnicieni-tehnologi la întreprin-
derile specializate în domeniul construcţii de 
maşini. Colegiul are încheiate contracte de cola-

borare cu 11 uzine, la care elevii îşi fac practica, 
iar după absolvire sunt angajaţi în producţie. 
Absolvirea Colegiului deschide şi drumul la fa-
cultatea, sub umbrela protectoare a căreia se 
află Colegiul – FIMCM.

CENIOPCENIOP le electronice moderne:„Kompass-Moldova” şi 

Colegiul Tehnic
   Chişinău, str. Voluntarilor, 1,         tel.: 47-05-00, 47-07-24,  
   www.colegiul-tehnic.moy.su       e-mail: col_tehnic@mail.ru
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23 din cei 100 de câştigători ai concursu-
lui burselor de studii Victoriabank, ediţia a II-a, 
sunt studenţi UTM: Alexei Mariana, Şontea 
Diana (FIEB), Axenti Dina, Cheptănaru Alina, 

Crucerescu Vladimir, Dabija Dmitrii, 
Moscvinţeva Ecaterina, Vidraşco Ana, 
Pruteanu Mihaela (FTMIA), Bolocan 
Cătălin, Ovcearenco Elena (FUA), Chiu-
Cucu Cristina (FCIM), Cotruţa Alexandr, 
Jomiru Serghei, Laicovscaia Cristina, 
Macenco Vasili (FEn), Cropotov Ivan, 
Zaharenco Daria (FCGC), Gâscă Sne-
jana (FIMT), Rogozenco Olga, Rotaru 
Vadim (FIMCM), Ufrutov Serghei, Mu-
cernîi Irina (FIU).

Concursul a fost organizat în cadrul 
Programului de Responsabilitate social-
corporativă „Deschide uşile spre viitor” 

desfăşurat de BC „Victoriabank”. Au fost admişi 
absolvenţi 2012, cu frecvenţă la zi, care au efec-
tuat integral activităţile didactice din planul de 
învăţământ şi deţin o medie generală minimă de 
9,5 pentru bursele de merit şi cel puţin 8 pentru 
bursele sociale. 

Studenţii-câştigători beneficiază de burse 
Victoriabank în mărime de 650 lei pe lună.

Bursa „Victoriabank”
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studii de performanță

Centrul universitar 
de formare continuă 

organizează formarea profesională continuă pentru:

Valoarea înaltă, naţională şi internaţională, a UTM se explică prin faptul că procesul 
didactic aici este asistat de o largă şi permanentă activitate de cercetare ştiinţifică 

realizată de profesori, ingineri, dar, în mod necesar, cu participarea studenţilor. Toate cu-
noştinţele noi care apar pe parcursul cercetărilor în diferite teme inginereşti se revarsă în 

aulele studenţeşti, sporind nivelul ştiinţific al prelegerilor, seminarelor, lucrărilor practice 
şi de laborator. Astfel studenţii au o perspectivă largă în formarea lor profesional-ingine-

rească, iar după absolvirea ciclului I universitar – Licenţă pot să-şi continue studiile 
la ciclurile II şi III – Masterat şi Doctorat. 

Studenţii implicaţi în cercetarea ştiinţifică au şanse de a deveni bursieri ai Senatului UTM, 
bursieri nominali, bursieri de excelenţă, dar şi să obţină burse de studii în diferite ţări 

cu care UTM menţine relaţii de colaborare: România, Rusia, Franţa, Germania, Canada, 
SUA, Spania, Italia, Slovenia, Ungaria, Cehia, Belgia etc. 

În cele ce urmează notăm unele domenii şi rezultate
ale cercetărilor ştiinţifice studenţeşti.

şi cercetarea ştiinţifică studenţească

La UTM se află în derulare primul proiect 
spaţial moldovenesc – o echipă formată din 
15 doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe, 20 de 
doctoranzi şi masteranzi şi peste 50 de studenţi 
de la diferite facultăţi ale UTM participă la pre-
gătirile pentru lansarea în 2014 a primului satelit 
artificial al RM: „Satelitul – Republica Moldo-
va”. Cercetările se efectuează în cadrul Cen-
trului de Tehnologii Spaţiale, deschis în acest 
scop în campusul „Râşcani” al UTM.

Satelitul va avea o suprafaţă 
de 625 cm.p., o înălţime de 25 
cm şi va include un sistem de 
comandă şi navigaţie de bord, 
un sistem de comandă terestru 
cu menirea de a scana teritoriul 
RM şi a furniza informații utile 
pentru pronosticarea inundaţii-
lor, monitorizarea stării ecologi-
ce a pădurilor, terenurilor agri-
cole, stării hidrologice a râurilor 
Prut şi Nistru şi celor aproape 4 
mii de lacuri din ţara noastră. 
Imaginile preluate de satelit vor 
fi captate de două staţii GPS po-
ziţionate în partea de nord şi de 

sud a RM. După ce va fi gata, satelitul va fi lansat 
la o altitudine de 700 km, în exosfera planetei.

Coordonator al Programului de Stat în do-
meniul spaţial: acad. Ion Bostan. Coordonatori 
de proiecte: dr. conf. N. Secrieru, acad. V. Can-
ţer, acad. I. Bostan, ing. M. Vladov, dr. conf. Gh. 
Bodean, dr. conf. V. Blaj. 

Proiectul „Satelitul – Republica Moldova”

scop în campusul „Râşcani” al UTM.

Pendulul Foucault – Orologiu 
Gravitaţional cu cinematică interac-
tivă, elaborat sub conducerea acad. 
Ion Bostan, este primul proiect din 
RM susţinut financiar de Societatea 
Europeană de Fizică. Conceptul, pro-

iectarea, elaborarea tehnologiilor de fabricare, 

Pendulul Foucault – 
Orologiu Gravitaţional 

testările intermediare, calculul ingineresc, 
simularea pe calculator şi fabricarea com-
ponentelor au fost efectuate în exclusivita-
te de studenţi, doctoranzi, cadre didactice 
şi ingineri-absolvenţi ai UTM.

Pendulul este amplasat în holul blo-
cului central al UTM şi poate fi văzut cum 
funcţionează: datorită cinematicii inter-
active, Pendulul indică atât mişcarea de 
rotaţie a Pământului marcată prin rotirea 
aparentă a planului de oscilaţie cu viteza 
unghiulară 10°58’31”/oră, cât şi ora locală 
generată de rotirea Pământului.

La UTM a fost iniţiat un program de 
cercetare cu utilizarea posibilităţilor cinematice 
interactive ale Pendulului Foucault în vederea 
identificării unor eventuale abateri ale planului 
de oscilaţii în timpul eclipselor de Lună şi de 
Soare – fenomen ce ar răspunde ipotetic la une-
le întrebări privind cauzele cataclismelor natu-
rale, în special a cutremurelor de pământ.

La UTM a fost elaborată documentaţia tehni-
că adaptată la posibilităţile tehnologice ale între-
prinderilor industriale din RM, iar întreprinderile 
INCOMAŞ, Moldova Hidromaş, ReuPies, Electro-
maş din Tiraspol şi CITA „Etalon” a UTM au fabricat 
componente ale prototipului industrial al turbinei 
eoliene cu servomotor. Actualmente la întreprin-
derile nominalizate se află în proces de producere 
10 turbine eoliene cu puterea de 10 kW.

Colectivul de cercetare: acad. Ion Bostan 
(coord. şt.), cercetătorii ştiinţifici Valeriu Dul-
gheru, Ion Sobor, Viorel Bostan, Anatol So-
chireanu, Ion Dicusară, Oleg Ciobanu, Radu 
Ciobanu, Nicolae Trifan, Ion Bodnariuc, Va-
leriu Odainâi, Radu Ciupercă, Iulian Malcoci, 
Eugen Rusu, Alexandru Olevschi şi studenţi.

Turbine 
eoliene 

cu ax orizontal cu 
puterea de 10 kW

Instalaţie fotovoltaică de irigare 
cu orientare la soare în regim automat 

spaţial moldovenesc – o echipă formată din 
15
doctoranzi şi masteranzi şi peste 
de la diferite facultăţi ale UTM participă la pre-
gătirile pentru lansarea în 2014 a primului satelit 
artificial al RM: 
va
trului de Tehnologii Spa
scop în campusul „Râşcani” al UTM.scop în campusul „Râşcani” al UTM.

Studenţii şi masteranzii FCIM Andrei Ando-
ne, Adrian Dascăl, Ruslan Platon, sub condu-
cerea ştiinţifică a dlui Andrei Bragarenco, conf. 
dr., au cercetat aspecte actuale ale domeniului 
microcontrolelor, implementând rezultatele 
acestor investigaţii într-un mecanism nou ela-

borat „Platforma ghidată la distanţă”.
Mecanismul are o arie largă de aplicare: ghi-

dare la distanţă fără fir; utilizarea în locuri cu risc 
sporit pentru sănătatea omului; utilizarea în lo-
curi greu accesibile; colectarea imaginilor la dis-
tanţă; monitorizarea mediului ambiant (tempe-
ratura: -50С0+150С0, luminozitate: 0-250 unităţi; 
senzor gaze: CH

4
, alcool, fum de ţigară, C0

2
).

Sistemul de colectare a datelor este realizat 
pe un controler separat cu capacitatea de a afişa 
datele pe un LCD. Controlerul pentru achiziţia da-
telor este unul secundar în acest sistem şi comu-
nică prin interfaţa I2C cu controlerul master. Date-
le achiziţionate de la senzori sunt transmise către 
staţia de lucru prin interfaţa fără fir, aceeaşi prin 
care este realizat controlul mişcării platformei. 
Comunicarea dintre staţia de lucru şi platforma 
mobilă este realizată printr-un protocol specific 
pentru asigurarea integrităţii datelor transferate.

Platformă ghidată la distanţăPlatformă ghidată la distanţă

În Laboratorul de opto-microelectronică al UTM a fost 
elaborat un ecofelinar supraeconom de iluminare pe baza 
diodelor electro-luminiscente (autori: Vitalie Secrieru, co-
laborator ştiinţific; Ion Şcheau, inginer-coordonator). Acest 
sistem inteligent de iluminare acţionează în mod automat: 
conectarea/deconectarea depinde de gradul de iluminare 
naturală zi/noapte, reacţionând la mişcare şi zgomot.

Caracteristici tehnice: alimentarea – 220V/50Hz; puterea 
de consum – 4W/oră; unghiul de ieşire a luminii – 30÷100°; 
timpul de viaţă garantat – 5-15 ani.

La diferite expoziţii internaţionale din Rusia, Ucraina, România acest ecofelinar a obţinut diplo-
me de excelenţă şi medalii de aur.

Într-un singur an, cele 100 de ecofelinare instalate în căminul nr. 12 al UTM fac o economie 
de energie electrică de 23440 kW/oră sau cca 37000 lei, în comparaţie cu becurile obişnuite. 

Ecofelinar supraeconom
acestor investigaţii într-un mecanism nou ela-

Ecofelinar supraeconom

Colectivul de cercetare: acad. Ion Bostan (coord. 
şt.), cercetătorii ştiinţifici Valeriu Dulgheru, Ion

 Sobor, Viorel Bostan, Anatol Sochireanu, Ion Dicusară, Oleg Ciobanu, 
Radu Ciobanu, Nicolae Trifan, Ion Bodnariuc, Valeriu Odainâi, Radu 
Ciupercă, Iulian Malcoci, Eugen Rusu, Alexandru Olevschi şi studenţi.

ş
Colectivul de cercetare:
ş
Colectivul de cercetare:
ş

În scopul majorării efi-
cienţei de conversie a ener-
giei solare la Universitatea 
Tehnică a Moldovei au fost 
elaborate sisteme fotovol-
taice de conversie a energiei 
solare pentru alimentarea cu 
energie electrică a posturilor 
de lansare a rachetelor anti-
grindină şi pentru mica iri-
gare cu orientare la soare în 
regim automat prin interme-
diul unui Sistem Astronomic 
de urmărire a Soarelui.

În baza sche-
melor conceptuale 
brevetate au fost ela-
borate şi proiectate 
4 construcţii de mi-
crohidrocentrale de 
conversie a energiei 
cinetice a apei. La 
UTM a fost elaborată 
documentaţia tehni-
că adaptată la posi-
bilităţile tehno logice 
ale între prinderilor 
industriale din Repu-
blica Moldova. Com-
ponente ale prototi-
purilor industriale ale microhidrocentralelor au 
fost fabricate la întreprinderile industriale din 
RM: INCOMAŞ, Moldova Hidromaşina; ReuPies şi 
CITA „Etalon” a UTM. 

M icrohidrocen-
trala cu rotor hidrodi-
namic (MHCF D4x1,5 
M) pentru pomparea 
apei în lacuri de acu-
mulare, a fost instalată 
în a.2009 pe r.Prut, c. 
Stoieneşti, Cantemir.

Colectivul de cer-
cetare: acad. Ion Bos-
tan (coord. şt.), cerce-
tătorii ştiinţifici Vale-
riu Dulgheru, Viorel 
Bostan, Ion Sobor, 
Anatol Sochireanu, 
Ion Dicusară, Oleg 

Ciobanu, Radu Ciobanu, Nicolae Trifan, Ion 
Bodnariuc, Valeriu Odainâi, Radu Ciupercă, 
Iulian Malcoci, Eugen Rusu, Alexandru Olevs-
chi şi studenţi.

Microhidrocentrală cu rotor hidrodinamic 
pentru conversia energiei cinetice a apei râului direct în energie mecanică

Calitatea vinurilor este un subiect actual, 
consumul de vin face parte din hedonismul 
vieţii, vinul fiind băut numai în măsura în care 
satisface exigenţele şi preferinţele consuma-
torilor. Calitatea se referă în primul rând la 
condiţiile de autenticitate şi de tipicitate din 
ce în ce mai sever reclamate 
de către consumatori. Vinul 
trebuie să se caracterizeze prin 
personalitate şi să poarte am-
prenta specifică imprimată de 
factorii care stau la baza realiză-
rii sale: soiul, condiţiile naturale 
şi tehnologia de producere.

Deseori se pune întrebarea 
dacă un vin care a suferit tra-
tamente este un vin natural. 
Vinul este cu siguranţă un pro-
dus al naturii, dar este pus în 
valoare de către om prin inter-
mediul unor tehnici şi practici 
autorizate. Folosirea acestora 
în limitele stabilite de lege şi 

într-o măsură care să-i afecteze cât mai puţin 
compoziţia şi însuşirile primare, nu constituie 
o operă frauduloasă.

„Studiul influenţei factorilor tehno-
logici asupra potenţialului de arome al 
vinurilor” are drept scop identificarea fac-

torilor tehnologici care 
influenţează complexul 
aromatic al vinurilor; 
menţinerea şi păstrarea 
complexului aromatic 
al vinului; diminuarea 
pierderilor compuşilor 
aromatici în timpul pro-
ceselor tehnologice.

Echipa de cercetare: 
coordonator: Constan-
tin Sîrghi, prof.univ., dr. 
hab.; consultant ştiinţi-
fic: Rodica Sturza, prof. 
univ., dr. hab., autor: 
Mariana Vrîncean, lec-
tor universitar.

Calitatea vinurilor este un subiect actual, într-o măsură care să-i afecteze cât mai puţin 

Influenţa factorilor tehnologici 
asupra potenţialului de arome al vinurilor
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Programul TEMPUS este cel 
mai semnificativ program 
al Comisiei Europene care 
contribuie la susţinerea şi 

modernizarea sistemului de 
învăţământ superior din RM, 

care se numără printre cele 29 
de ţări beneficiare din afara 

UE – Balcanii de Vest, Europa 
de Est, Asia Centrală, Africa 

de Nord şi Orientul Apropiat. 

Lansat în 1990 în vederea moderni-
zării învăţământului superior şi încurajării 
mobilităţii universitare în spaţiul UE şi sta-
tele partenere, TEMPUS activează deja de 
22 de ani. RM participă în Programul TEM-
PUS de 19 ani. Implementarea în 1993 a 
Programului TEMPUS în RM s-a datorat 
iniţiativei UTM şi personal rectorului Ion 
Bostan, care a făcut un adevărat lobby pe 
lângă autorităţile de atunci, oferind şi un 
local pentru Oficiul Naţional TEMPUS 
în incinta UTM. Din 31 decembrie 1993 
Oficiul Naţional TEMPUS este condus de 
prof. univ., dr. hab. Valentin Arion, şef ca-
tedră la UTM.

TEMPUS contribuie la consolidarea 
capacităţilor instituţiilor de învăţământ 
superior de a coopera pe plan internaţio-
nal, susţine mobilitatea pentru studenţi, 
profesori, manageri ai învăţământului, 

cercetători, reprezentanţi ai între-
prinderilor, perfecţionarea con tinuă 
a cadrelor şi promovarea diversităţi-
lor culturale, respectului reciproc şi 
toleranţei între popoare. Proiectele 
TEMPUS au servit drept remediu fa-
vorabil la pregătirea către aderarea 
Republicii Moldova la Procesul Bo-
logna. 

Totodată, TEMPUS constituie o 
sursă importantă de finanţare a pro-

iectelor comune în-
tre instituţiile de în-
văţământ superior 
din UE şi ţările-par-
tenere, inclusiv pen-
tru dotarea cu echi-
pament modern, 
pentru dezvoltarea 
parteneriatelor uni-
versitare durabile, 
extinderea relaţiilor 
de colaborare pe 
planul cercetări-
lor ştiinţifice. Până 
în prezent RM a 
beneficiat de peste 
60 de proiecte uni-
versitare, finanţate 
de UE cu cca 13 mil. 
euro.

Proiectul a fost iniţiat în cadrul Programului 
Sinergia Mării Negre, lansat de Comisia Euro-
peană cu scopul de a promova o politica spe-
cială adresată regiunii şi dezvoltarea de parte-
neriate în vederea implementării unor reforme 
de substanţă în ţările riverane Mării Negre. Sub 
egida RUMN a fost realizată o platformă de coo-
perare între Universitatea „Ovidius” din Constan-
ţa, România, Universitatea Tehnică a Moldovei, 
UT din Varna, Bulgaria, UT din Istanbul, Turcia, 
Universitatea Naţională din Taurida, Ucraina şi 
Agenţia Naţională pentru Tehnologii Noi, Ener-
gie şi Dezvoltare Economică Durabilă (ENEA) din 
Italia, pentru conceperea unui program comun 

de studii de masterat – „Managementul Surselor 
Energetice Regenerabile”. Prin acest proiect se 
urmăreşte intensificarea cooperării între univer-
sităţile partenere prin implementarea unui Pro-
gram comun de Masterat în domeniul Surselor 
Energetice Regenerabile pentru a contribui la 
dezvoltarea durabilă a regiunii.

În cadrul UTM există 2 programe de mas-
terat care au tangenţă cu sursele regenerabile 
de Energie – programul de masterat „Energie şi 
Mediu”, FEn, în cadrul căruia studiază 20 de stu-
denţi, şi programul de masterat „Ingineria Siste-
melor de Conversie a Energiilor Regenerabile”, în 
cadrul căruia studiază 7 persoane. 

În anul universitar 2001-2002 la FCIM a fost 
înfiinţată Filiera Anglofonă „Computer Scien-
se”/„Ştiinţa calculatoarelor”.

Predarea cursurilor la filieră se face bineîn-
ţeles în limba engleză, de către profesori de la 
UTM şi din ţări străine. În prezent printre profe-
sorii noştri se află şi dl Ian Tyrrell, specialist în 
Tehnologii Informaţionale din Marea Britanie, 
precum şi profesori din SUA care au venit la UTM 
în cadrul Programului cultural Fulbright. Filie-
ra menţine relaţii de colaborare cu diferite uni-
versităţi din străinătate, Ambasada Marii Britanii 
la Chişinău şi alte organisme internaţionale.

La Filiera Anglofonă sunt înscrişi în bază de 
concurs deţinătorii diplomelor de bacalaureat 
de la a. I, FCIM, care susţin teste la matematică în 
limba engleză. Concomitent cu disciplinele din 
sfera Tehnologiilor Informaţionale, studenţii îşi 
aprofundează cunoştinţele şi la limba engleză, 

care se predă la anii I şi II. Stagiile de practică se 
desfăşoară la diferite companii de profil în ţară şi 
în străinătate.

Studenţii filierei câştigă diverse burse de 
merit, menţiuni, premii, se încadrează în proiec-
te de cercetare ale AŞM, în taberele de vară ale 
Companiei Google – „Summer camp”.

Unii absolvenţi ai filierei îşi continuă studiile 
la masterat în străinătate, inclusiv la companii de 
top gen Microsoft sau îşi deschid ei înşişi com-
paniile lor private. Absolvenţii filierei sunt anga-
jaţi conform specialităţii în companii private sau 
de stat, la bănci, unele ministere, inclusiv la aşa-
numitele „outsourcing” – filiale din Moldova ale 
unor companii din Marea Britanie, SUA, Canada.

Filiera Anglofonă „Computer Sciense” de la 
UTM este condusă de dl Viorel Bostan, conf., 
dr., fost doctorand şi profesor la o universitate 
din statul Iowa, SUA. 

În cadrul UTM funcţionează două filiere 
francofone – „Tehnologies Alimentaires” în 
cadrul FTMIA şi „Informatique” în cadrul FCIM. 
Aceste subdiviziuni didactice au fost înfiinţate 
în 1997 la iniţiativa Agenţiei Universitare a Fran-
cofoniei (AUF), care funcţionează la 
Chişinău pe lângă Ambasada Fran-
ţei în RM. 

Activitatea filierelor este susţi-
nută de un consorţiu de instituţii 
didactice din Franţa şi alte ţări fran-
cofone: Şcoala Naţională Superioară 
Agronomică din Toulouse, Franţa; 
Şcoala Naţională de Inginerie Agro-
alimentară din Nantes, Franţa; In-
stitutul Superior de Ştiinţe Agricole, 
Produse Alimentare, Horticultură şi 
Peisaj, Agrocampus-QUEST, Rennes, Franţa; uni-
versităţile din Burgundia, Dijon, Franţa; Gand, 
Belgia; Bucureşti, România ş.a.

La Filieră sunt admişi absolvenţi de liceu 
care susţin cu succes testul la limba franceză. Ca-
litatea studiilor la filieră este asigurată de către 
profesori universitari calificaţi atât de la UTM, cât 
şi din universităţile din consorţiul AUF. Materiile 
de studiu se predau în limba franceză.

Periodic, Filierele sunt supuse unor evaluări 
internaţionale, pe care de fiecare dată le susţin 
cu brio – în 2004, 2010, 2011. 

Studenţii şi profesorii filierelor participă activ 
la proiecte ştiinţifice şi educaţionale internaţio-
nale, la diferite manifestări în cadrul francofoni-
ei, beneficiază de mobilităţi în ţările francofone: 
stagii profesionale de 1-3 luni în Franţa, Româ-

nia, Suedia, Marea Britanie, Bulga-
ria; stagii culturale de 1-3 luni la 
universităţile din Lyon, Saint-Etien-
ne, Franţa şi Universitatea Laval din 
Quebec, Canada; stagii de diplomă 
şi şcoli de vară. În perioada 1999-
2011 au fost realizate 39 de mobi-
lităţi cu durata de la 1 săptămână 
până la 8 luni ale cadrelor didactice 
ale filierei francofone spre univer-
sităţi din Toulouse, Nantes, Dijon, 
Rennes, Marseille, Lille, Grenoble, 

New Orléans, Longjumeau din Franţa; Quebec, 
Montreal, Laval din Canada; Sofia, Plovdiv, Ve-
liko-Târnova, Bulgaria; Bucureşti, Cluj Napoca, 
Timişoara, Galaţi, Iaşi din România.

Filierele Francofone de la UTM  reprezintă 
o fereastră larg deschisă spre învăţământul de 
talie autentic europeană, având în vedere atât 
aspectul profesional – domeniul agroalimentar 
şi informatica, precum şi aspectul lingvistic şi 
cultural pe care îl putem obţine prin intermediul 
limbii franceze vorbită de un număr semnificant 
de vorbitori din aproximativ 60 de țări ale lumii.

în context internaţional
Universitatea Tehnică se implică activ în formarea Spaţiului Universitar Unic European, 

după cum prevede Procesul Bologna, la care UTM este parte. Criteriile de performanţă 
academică recunoscute pe plan mondial, mobilitatea studenţilor şi profesorilor, recunoaşterea 

diplomelor pe plan european – toate aceste obiective pot fi atinse prin participarea la diverse 
programe educaţionale şi ştiinţifice comune între UTM şi universităţi din diferite ţări ale lumii.

UTM participă în diverse proiecte de cercetare ştiinţifică în baza Programului UE „TEMPUS”. 
Sediul Oficiului TEMPUS pentru RM se află la UTM. De asemenea, UTM se implică în diverse pro-

grame/proiecte internaţionale, cum ar fi SCOPES, CRDF/MRDA, Erasmus Mundus, Fereastră de 
Cooperare Externă, programe francofone AUF etc. UTM este membră a Agenţiei Universităţilor 

Europene, a Reţelei Universităţilor riverane Mării Negre (BSUN). 
La UTM există filiere francofone şi anglofone, unde predarea se face în limba respectivă. 

Factorul „lingvistic” înlesneşte efectuarea practicii în ţări străine – Franţa, Anglia, Canada, 
Germania, Belgia, Olanda, Cehia, Ungaria, Italia. În aceste ţări an de an grupe de studenţi au 

posibilitatea de a-şi efectua practica tehnologică în baza acordurilor bilaterale. Studenţii noş-
tri îşi fac practica şi în România, Rusia, Belarus, Ucraina, ţări cu care avem legături tradiţionale. 

Dragi elevi-absolvenţi! La UTM aveţi cele mai bune şanse de a găsi o calitate universitară cu 
adevărat europeană şi de a stabili relaţii directe cu universităţi din Europa. 

Veniţi la UTM cu toată încrederea!

Oficiul TEMPUS la UTM

În octombrie 2009 la UTM (blocul de studii 
nr. 2) a fost înfiinţat Centrul Numeric Franco-
fon. Ideea şi materializarea acesteia aparţine 
Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), care 
se implică activ în promovarea reformelor edu-
caţionale în Republica Moldova şi asigurarea 
unor condiţii de studiu şi cercetare de calitate 

Republica Moldova a aderat la Procesul Bologna în mai 2005, 
la Bergen, în cadrul conferinţei miniştrilor europeni respon-

sabili de învăţământul superior. 

Vectorul cooperării 
pro Bologna

Program de Masterat
sub egida BSUN

Tot atunci la 
Proces au aderat Ar-
menia, Azerbaidjan, 
Georgia, Ucraina. 
UTM, care este parte 
la Procesul Bologna, 
se raliază la stan-

dardele şi liniile directoare pentru asigurarea 
calităţii în Spaţiul European al Învăţământului 
Superior, organizând studiile în trei cicluri – Li-
cenţă-Masterat-Doctorat, sporind calitatea stu-
diilor, intensificând cooperarea internaţională 
şifacilitând mobilitatea academică.

Noţiunea Procesul Bologna, amintită ade-
seori în contextul reformelor din învăţământul 
superior, inclusiv la UTM, înseamnă a face acest 
învăţământ mai compatibil în ţările europene. 
Aceasta decurge ca o necesitate imperioasă din 
integrarea economică a ţărilor europene, astfel 
ca diplomele tinerilor specialişti să poată avea 

aceeaşi valabilitate indiferent de ţara în care au 
fost obţinute (RM, România, Franţa, Germania, 
Italia, Spania etc.). Tocmai de aceea Procesul Bo-
logna a prevăzut ca până în 2010 să fie creat un 
Spaţiu European al Învăţământului Superior. 

La UTM se aplică un şir de reforme structu-
rale, care ridică în continuare calitatea învăţă-
mântului superior ingineresc prin mobilitatea 
studenţilor şi cadrelor didactice, învăţământul la 
distanţă, conexiunea dintre universitate şi medi-
ul profesional, formarea continuă a cadrelor, asi-
gurând diplomelor o compatibilitate adecvată 
celor ale universităţilor tehnice din ţările euro-
pene, astfel că acum universitatea noastră este 
cunoscută şi pe plan european, iar schimbul de 
experienţă între UTM şi universităţile din SUA, 
Canada, Belgia, Franţa, Germania, Ucraina, Ro-
mânia, Canada, Rusia se desfăşoară permanent 
prin diferite seminare, simpozioane, conferinţe 
pentru profesori şi studenţi.

Din 4 iulie 2011 UTM este co-parteneră în proiectul „Program de masterat sub egida Reţelei Uni-
versităţilor de la Marea Neagră (RUMN)  în domeniul managementului surselor energetice rege-

nerabile”. RUMN reprezintă cea mai importantă organizaţie de cooperare interuniversitară din zona 
Marii Negre (114 universităţi-membre din 12 ţări) şi coordonează activităţile de cooperare academi-

că în domeniul dezvoltării durabile în cadrul iniţiativei ONU „Academic Impact”.

înfiinţată 
se

ţeles în limba engleză, de către profesori de la 
UTM şi din ţări străine. În prezent printre profe-
sorii noştri se află şi dl 
Tehnologii Informaţionale din Marea Britanie, 
precum şi profesori din SUA care au venit la UTM 
în cadrul 
ra men
versităţi din străinătate, Ambasada Marii Britanii 
la Chişinău şi alte organisme internaţionale.

concurs deţinătorii diplomelor de bacalaureat 
de la a. I, FCIM, care susţin teste la matematică în 
limba engleză. Concomitent cu disciplinele din 
sfera Tehnologiilor Informaţionale, studenţii îşi 
aprofundează cunoştinţele şi la limba engleză, 

francofone
cadrul FTMIA şi 
Aceste subdiviziuni didactice au fost înfiinţate 
în 1997 la iniţiativa Agenţiei Universitare a Fran-
cofoniei (AUF), care funcţionează la 
Chişinău pe lângă Ambasada Fran-
ţei în RM. 

nută de un consorţiu de instituţii 
didactice din Franţa şi alte ţări fran-
cofone: Şcoala Naţională Superioară 
Agronomică din Toulouse, Franţa; 
Şcoala Naţională de Inginerie Agro-
alimentară din Nantes, Franţa; In-
stitutul Superior de Ştiinţe Agricole, 
Produse Alimentare, Horticultură şi 
Peisaj, Agrocampus-QUEST, Rennes, Franţa; uni-
versităţile din Burgundia, Dijon, Franţa; Gand, 
Belgia; Bucureşti, România ş.a.

care susţin cu succes testul la limba franceză. Ca-
litatea studiilor la filieră este asigurată de către 
profesori universitari calificaţi atât de la UTM, cât 
şi din universităţile din consorţiul AUF. Materiile 
de studiu se predau în limba franceză

internaţionale, pe care de fiecare dată le susţin 
cu brio – în 2004, 2010, 2011. 

nr. 2) a fost 
fon
Agen
se implic
ca
unor condi

Filiera Anglofonă 
Computer Sciense/Ştiinţa calculatoarelor

Filierele francofone 
Tehnologi Alimentair și Informatique

a inaugurat la UTM 
Centrul Numeric 

Francofon

prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.
În cadrul acestui Centru, care reprezintă una 

din filialele AUF la Chişinău, studenţilor, cerce-
tătorilor şi profesorilor vorbitori de limba fran-
ceză li se oferă vaste oportunităţi de instruire şi 
dezvoltare: efectuarea studiilor universitare şi 
profesionale la distanţă; consultarea resurselor 
ştiinţifice electronice; navigarea bazelor de date 
internaţionale şi consultarea articolelor ştiinţifi-
ce; acces la Internet prin utilizarea soft-urilor li-
bere; organizarea evenimentelor ştiinţifice prin 
videoconferinţe.

Fiind operator direct al Francofoniei, AUF 
contribuie la cooperarea şi solidaritatea între in-
stituţiile universitare francofone, este prezentă 
în 85 de ţări şi cuprinde 710 instituţii-membre. 
Republica Moldova este reprezentată în AUF de 
către UTM, USM, USMF „N. Testemiţanu”, Univer-
sitatea Agrară, UP „I. Creangă” din Chişinău şi US 
„A. Russo” din Bălţi.
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A absolvit Facultatea de Tehnologie şi Ma-
nagement în Industria Alimentară, specialita-
tea „Tehnologia cărnii şi produselor din carne”, 
promoţia 2007. A făcut legământ cu „Condiviv 
Impex” SRL încă din studenţie, după stagiul de 
practică din a. IV. 

Această com-
panie are un in-
teres permanent 
să invite absolvenţi de la UTM, deoarece se află 
în extindere şi apar mereu noi locuri de muncă. 
Pentru a avea tineri specialişti bine pregătiţi, 
„Condiviv Impex”, în frunte cu dl Vasile Ili, di-
rectorul general, colaborează strâns cu Catedra 
„Tehnologia conservării” (şef – dl Artur Macari, 
conf., dr.) şi conducerea facultăţii (decan – dl 
Vladislav Reşitca, conf., dr.), procurând echi-
pamente moderne pentru buna desfăşurare a 
lucrărilor de laborator – ca studenţii să cunoască 
tehnologiile moderne de specialitate.

Pe linia colaborării strânse cu facultatea, 

compania organizează 
concursuri pentru stu-
denţii anilor superiori – 
III şi IV – pe diferite teme 
de specialitate. Primii 
trei sau cinci învingători 
obţin „Bursa Condiviv” în 
valoare de o mie de lei 
lunar, iar următorii câţi-
va studenţi din lista în-
vingătorilor obţin men-
ţiuni şi premii de 1000-
3000 de lei. Aceste burse 
şi premii înviorează nervul învăţăturii, apare un 
entuziasm profesionist cu bun folos atât pentru 
studenţi, cât şi pentru  companie. 

Angajatorii de la „Condiviv Impex” organi-
zează la catedră diverse seminare pentru stu-
denţi şi profesori, informând asupra noutăţilor 
tehnologice din diferite ţări – Italia, Franţa, Ma-
rea Britanie, Belgia, Ungaria, România, Rusia etc.

Interesul este multilateral şi sincer: tinerii 
studioşi doresc să-şi clădească un viitor profe-
sional sigur, profesorii ajută tineretul să se in-
tegreze pe piaţa muncii, iar industria aşteaptă 
specialişti de calificare modernă. 

Mihai Stamati, tânărul de 25 de ani care a 
cucerit Europa cu ideile, dar şi inovaţiile sale ne-
convenţionale, care a proiectat maşina anului 
2030 şi a inventat banca îndrăgostiţilor pentru 
parcurile din Paris, a absolvit specialitatea „Des-
ign Industrial” a FIMM şi actualmente este doc-
torand la UTM, lector universitar la Catedra „Des-
ign Industrial şi de Produs”. 

Despre „Le gardien des souvenirs”, care 
pretinde să devină o bijuterie modernă a Caste-
lului Château de la Huardière ce datează de prin 

1850, Mihai spune că „este un proiect care tre-
buie să păstreze emoţiile, să stea la garda unor 

amintiri” şi 
crede că „s-ar 
potrivi per-
fect la cas-
tel”. Banca a 
fost creată 
în 2009 în 
cadrul unui 
proiect deru-
lat în Franţa. 
Tot atunci, la 
Paris, Mihai a 
avut o expoziţie personală de design şi fotogra-
fie. Pentru că a fost făcută manual, creaţia sa a 
fost înregistrată la Organizaţia Mondială a Pro-
prietăţii Intelectuale şi estimată la € 3000.

Imaginaţia l-a ajutat să proiecteze şi maşina 
viitorului, mai exact a anului 2030 – un automo-
bil cu cinci locuri, geamuri mari, baterii solare şi 
o viteză de 30 km/oră. „Atunci o să avem timp 
să călătorim mai mult şi să savurăm arhitectura 

oraşelor. Oamenii se vor deplasa cu bicicleta şi 
alte unităţi de transport care vor utiliza baterii 
solare, energia vântului şi hidrogenul”, explică 
autorul, care îşi asociază propria operă cu un 
„gândăcel inofensiv”.

Încă din studenţie Mihai Stamati s-a evi-
denţiat în diverse concursuri internaţionale de 
design auto, între care „Interior Motives Des-
ign Awards” (2007, 2008), figurând în listele 
finaliştilor. În 2008, alături de liderii designului 
automobilistic mondial – BMW, Volkswagen, 
Bentley, General Motors, dar şi a unor compa-
nii cu renume – Autodesk, Microsoft, DURA, 
Bridgestone, Alcantara, reprezentantul UTM 
a participat şi la inaugurarea Salonului Paris 
Auto-Motor Show, cea mai mare expoziţie 
de automobile, în cadrul căreia numele UTM a 
strălucit alături de Royal College of Art şi Con-
ventry University (Marea Britanie), Universidade 
Estadual Paulista (Brazilia), University Pforzheim 
(Germania), State College Designers (Franţa), 
Hongik University (Coreea), Beijing Institute of 
Technology (China).

Discipoli ai Universității Tehnice
An de an societatea noastră primeşte de la UTM o cohortă de cca 3000 de 

absolvenţi, care formează intelectualitatea inginerească a RM. Ab-
solvenţii UTM îşi aduc contribuţia la dezvoltarea economiei ţării în diferite 

funcţii şi ramuri, inclusiv cele mai înalte funcţii de stat: prim-miniştri – Vale-
riu Muravschi; Dumitru Braghiş; Vasile Tarlev; viceprim-miniştri – Constan-

tin Tampiza (ministru al economiei, preşedinte al Federaţiei moldoveneşti 
de fotbal, director general „LukOil România”); Valeriu Cosarciuc (director 

al uzinei „Agroteh”, preşedinte al Consiliului de Administrare al SA „Molda-
grotehnica”, Bălţi); Lidia Gutu (viceministru al finanţelor); Andrei Cucu (mi-
nistru al economiei, director general al SA „Tirex-Petrol”); Valerian Cristea; 

Andrei Stratan (ministru al afacerilor externe şi integrării europene); mi-
niştri – Grigore Triboi (al industriei); Cheorghe Călugăru (al construcţiilor); 
Iacob Timciuc (al energeticii); Valeriu Chiţan (al finanţelor); Victor Cheibaş 

(al telecomunicaţiilor); Ion Casian (al telecomunicaţiilor); Marcel Răducan 
(al dezvoltării regionale şi construcţiilor); Pavel Filip (al informaţiei şi co-

municaţiilor); viceminiştri – Boris Gherasim (al transporturilor şi infrastruc-
turii drumurilor); Anatolie Zolotcov (al dezvoltării regionale şi construcţii-

lor); Ion Pascal (al dezvoltării regionale şi construcţiilor) ş.a.

Absolvent al 
UTM, promoţia 
2002, specialitatea 
„Inginerie şi mana-
gement în trans-
port”. Şi-a început 
cariera profesiona-
lă pe post de lector 
universitar la Alma 
Mater, Catedra „In-
ginerie şi Manage-
ment în transport”. 

A urmat apoi o ascendenţă pregnantă pe scara 
profesională şi socială: inginer Î.S. Aeroportul In-
ternaţional Chişinău, inginer pentru transportu-
ri internaţionale R. Moldova – Franţa la întreprin-
derea „Transroute Europa” SRL, Chişinău. Cariera 
sa este complementată continuu de studii uni-
versitare ascendente: masterat la UTM (2003), 
masterat la Universitatea Friedrich - Alexander 
Erlangen - Nürnberg, Germania (2008), stagiu în 
biroul Manfred Grund CDU/CSU, 
deputat în Bundestagul german 
delegat pentru R. Moldova, în 
perioada 2008-2011 studii de 
doctorat la Şcoala Doctorală a 
UTM, specialitatea „Economie şi 
management în transport”, actu-
almente administrator principal 
Zona Economică Liberă „Bălţi”.

Activitatea fructuoasă a absolventului UTM 
dl Marin Ciobanu este un exemplu elocvent de 
contribuţie a absolvenţilor UTM la dezvoltarea 

economica a Republicii Moldo-
va. De exemplu, întreprinderile 
Dräxlmaier Automotiv SRL  şi 
altele din Zona Economică Li-
beră „Bălţi” creează noi locuri de 
muncă, numărul cărora în viitorul 
apropiat va atinge cifra de cca. 
4000, inclusiv cca 150 pentru 

per sonal de ingineri şi tehnicieni. Concomitent, 
aceste întreprinderi devin o baza excelentă pen-
tru stagiile de practică ale studenţilor UTM.

Marin Ciobanu 
– administrator principal 

Zona Economică Liberă „Bălţi”

contribuţie a absolvenţilor UTM la dezvoltarea 

Mihai Stamati 
– autorul 

Băncii îndrăgostiţilor 
şi a Maşinii anului 2030

Drumul parcurs de absolventul Facultăţii 
de Calculatoare, Informatică şi Microelectroni-
că, Nistor Grozavu, fiul decanului de mai ieri 
al Facultăţii de Urbanism şi Arhitectură a UTM, 
astăzi viceprimar al municipiului Chişinău, este 
un exemplu concludent că o bună educaţie în 
familie şi o excelentă pregătire la facultate îţi 
deschide uşile unui viitor profesional strălucit 
nu doar în ţară, ci şi oriunde în lume. Astăzi Nis-
tor Grozavu jr. este profesor la... Paris.

În perioada 2001-2005 şi-a făcut studiile la 
Filiera Francofonă FCIM-UTM, susţinând teza 
de licenţă în domeniul „Inteligenţei artificiale”. 
În 2005, când Agenţia Universităţilor Francofo-
ne (AUF) a anunţat un concurs pentru studii de 
masterat la Universitatea Mediteraneană „Aix-

Marseille 2”, Nistor Grozavu a intrat în concurs 
şi a reuşit, având posibilitatea să studieze timp 
de un an în oraşul francez Marsilia în calitate de 
masterand-bursier al AUF. După Masterat şi-a 
continuat studiile la Doctorat, la Universitatea 
„Paris-13”, în Laboratorul de Informatică, sub 
conducerea ştiinţifică a prof. dr. Younès Bennani. 
În decembrie 2009 a susţinut teza de doctorat: 
„Classification Topologique pondérée: appro-
ches modulaires, hybrides et collaboratives” 
(„Clasificarea topologică ponderată: aplicaţii 
modulare hibride  şi colaborative”) – o lucrare 
privind manipularea bazelor de date pentru a 
extrage cunoştinţe noi din imagini video, nu-
merice sau de alt ordin. Ca fond de cercetare a 
servit o bază de date constituită din 20 de mii de 
fotografii din internet. Desfăşurând tema tezei 
sale de licenţă, a extras datele cerute cu ajutorul 
calculatorului – prin metoda inteligenţei artifici-
ale, elaborând un sistem de căutare a informaţi-
ei vizuale denumit foarte sugestiv – „Infomagic”, 
pe care ulterior l-a brevetat ca invenţie.

După susţinerea tezei de doctor, Nistor Gro-
zavu a aplicat la un post de profesor la univer-
sitate. În Franţa poţi aplica la un asemenea post 
după ce depui dosarul la Ministerul Învăţămân-
tului. Dosarul este examinat de către doi rapor-
tori, pe care nu-i cunoşti, şi aştepţi avizul lor. În 
cazul dat avizul a fost pozitiv. Cu un asemenea 
aviz poţi aplica în mai multe universităţi, ceea ce 
a şi făcut absolventul UTM Nistor Grozavu. I s-au 
oferit posturi în tocmai 5 universităţi! Dar a ales 
să rămână la „Paris-13”, unde şi-a luat doctoratul.

Astăzi tânărul Nistor Grozavu este profesor-
cercetător universitar la Paris. Un succes notabil 
atât pentru el, cât şi pentru FCIM, pentru UTM. 
Un argument în plus că la UTM se face carte...

Nistor Grozavu:
ieri - student la FCIM,
azi - profesor la Paris

buie să păstreze emoţiile, să stea la garda unor 

cucerit Europa cu ideile, dar şi inovaţiile sale ne-
convenţionale, care a proiectat maşina anului 
2030 şi a inventat banca îndrăgostiţilor pentru 
parcurile din Paris, a absolvit specialitatea „Des-
ign Industrial” a FIMM şi actualmente este doc-
torand la UTM, lector universitar la Catedra „Des-
ign Industrial şi de Produs”

pretinde s
lului Château de la Huardière ce datează de prin 

1850, Mihai spune că „este un proiect care tre-
buie să păstreze emoţiile, să stea la garda unor buie să păstreze emoţiile, să stea la garda unor 

compania organizează 

Cu ani în urmă, visul de a îm-
brăţişa o profesie inginerească 
legată de un domeniu real – de 
economie, l-a adus de la Don-
duşeni la UTM, la Facultatea de 
Inginerie Economică şi Business, 
specialitatea „Economie şi management în con-
strucţii”. Aici a făcut primii paşi în profesie, mun-
cind serios asupra cărţii – la ore, în laborator, în 
pregătirea către testări şi examene. Căci omul 
cu profunde cunoştinţe în profesie este mereu 
căutat. 

Adrian Bejenaru nici nu s-a confruntat vreo-
dată cu problema angajării în muncă. Imediat 
după absolvire a fost angajat la un şanti-
er de construcţii din Chişinău, în funcţie 
de economist. Cu timpul, acumulând ex-
perienţă, a avansat pe scara profesională 
şi acum deţine o funcţie importantă – di-
rector al Departamentului Construcţii la 
Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti de 
pe malul Dunării.

– Nu am ezitat nici o clipă când mi 
s-a propus această funcţie, chiar dacă a 
trebuit să schimb capitala pe sat, ca să 
zic aşa. De fapt, a fost un „schimb” foarte 
avantajos. Situat la graniţa cu România şi 
cu Ucraina, pe malul râului Prut, la văr-
sarea acestuia în Dunăre, satul are pers-
pective mari: deschiderea complexului 
portuar a permis Republicii Moldova să 
evolueze de la un stat care nu are ieşire 
la mare la unul mai atractiv pentru inves-
tiţii şi comerţ. Portul Internaţional Liber 
Giurgiuleşti este unicul ce leagă Moldo-
va, prin Dunăre, de apele Marii Negre şi 
respectiv de Oceanul Planetar…

Vorbeşte cu multă căldură despre 
prestigioasa întreprindere la care lucrea-
ză, la fel ca şi despre Alma Mater, care i-a 
deschis drumul spre o asemenea pers-
pectivă. Căci ea, universitatea, prin pro-

fesorii săi, are un interes profund pentru ca orice 
tânăr venit de la sat sau oraş să obţină cunoştin-
ţe temeinice care îi vor asigura un viitor profe-
sional pe măsura nivelului său de pregătire.

– Am avut noroc de profesorii de la facul-
tate, spune Adrian Bejenaru. Fiecare dintre ei e 
un bun specialist în inginerie, dar şi un pedagog 
adevărat, ajutându-i pe studenţi să crească. Da-
torită inclusiv lor, mă simt un om împlinit.

Adrian Bejenaru 
– director de departament la 

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti

Cristina Samburschi 
– director comercial la 

compania „Condiviv Impex” SRL
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Discipoli ai Universității Tehnice
„Cartea e cheia ştiinţei şi a înţelepciunii”. 

(proverb persan)

Biblioteca Universităţii Tehnice este o in-
stituţie info-documentară cu profil tehnic, care 
include cca 1 mln. de documente, inclusiv cărţi 
– 740 mii, periodice – 1526 titluri. Anual colec-
ţiile bibliotecii se completează cu câte 15-20 de 
mii de documente: monografii, manuale, tratate, 
enciclopedii, dicţionare, acte normative, ediţii 
speciale, periodice, anuare din toate domeniile 
ştiinţei şi tehnicii. 

Biblioteca are o structură complexă: 8 ser-
vicii de împrumut, 10 săli de lectură, inclusiv 
specializate: de referinţă, ediţii speciale, colecţia 
ştiinţifică, beletristică. Pentru a facilita accesul, 
majoritatea subdiviziunilor Bibliotecii sunt di-
slocate la facultăţi, unde se oferă o gamă variată 
de servicii:

• împrumut de publicaţii la domiciliu;
• consultarea documentelor la sălile de 

lectură;

• consultarea cataloage-
lor tradiţionale (alfabetic, sis-
tematic) şi OPAC (catalogul 
electronic al bibliotecii);

• împrumut interbibliote-
car;

• acces INTERNET (cu 
scop de studiu şi cercetare);

• consultarea bazelor de 
date şi diverselor surse infor-
maţionale ale bibliotecilor din 

diferite ţări;
• asistenţă informaţional-bibliografică 

(expoziţii tematice şi de intrări noi, Zile de In-
formare, buletine ale publicaţiilor noi etc.);

• întocmirea bibliografiilor la cerere;
• referinţe bibliografice;
• atribuirea indicelui CZU (Clasificarea 

Zecimală Universală) lucrărilor ştiinţifice;
• activităţi culturale: lansări de carte, lec-

ţii, conferinţe, dispute.
Servirea utilizatorilor este o preocupare 

primordială a Bibliotecii, bazată pe principiile: 
accesul fără restricţii la informaţie, respecta-
rea dreptului de intimitate privind informarea, 
servirea în mod egal, gratuitatea servirii, trans-
parenţa activităţii bibliotecii. În bibliotecă sunt 
înregistraţi peste 16 mii utilizatori activi.

Pledăm pentru cultura informaţională a uti-

lizatorilor, care i-ar ajuta să se orienteze în toren-
tul enorm de informaţie, să beneficieze eficient 
de serviciile bibliotecar-bibliografice. 
Organizăm lecţii, consultaţii, practicumu-
ri bibliologice, în cadrul cărora explicăm 
cum este organizată şi funcţionează bi-
blioteca, ce servicii oferă ea şi la ce folo-
sesc, care sunt instrumentele bibliografi-
ce de regăsire a informaţiei, etc. 

O realizare importantă este servirea 
utilizatorilor cu documente electronice. 
Asigurăm accesul la bazele de date inter-
ne: Catalogul Electronic, Materiale editate 
la UTM, Literatura electronică, bazele de 
date din reţea: EBSCO, WIPO, OECD, FIPS, 
etc., servicii Internet.

Pe site-ul Bibliotecii www.library.
utm.md este inserată expoziţia virtuală a noilor 
publicaţii intrate în colecţii, comunicarea cu uti-
lizatorii se efectuează prin intermediul rubricilor 
„Întreabă bibliotecarul”, „Propuneri pentru achi-
ziţii”, „Boxa de idei”.

Anual Biblioteca îşi extinde activitatea de 
asistenţă informaţională. Se editează indici bi-
bliografici, sunt organizate Zile de Informare, 
expoziţii informative şi tematice de carte.

În sprijinul procesului educativ, Biblioteca 
realizează activităţi cultural-educative. Mani-
festări de acest gen sunt consacrate personali-

tăţilor, evenimentelor, datelor remarcabile. În 
prezent se desfăşoară activităţi în cadrul progra-

melor: „Orizontul profesiei inginereşti”, „În ajutor 
licenţiatului”. „Ziua utilizatorului”.

Biblioteca Universităţii Tehnice se aliniază tu-
turor schimbărilor din cadrul procesului didactic 
şi educativ. În acest scop relaţia cu Decanatele, 
Catedrele, personalul academic este esenţială. 
Se coordonează activităţile de selecţie a publi-
caţiilor, de organizare a procesului de informare, 
de lansare a manifestărilor culturale. Acest par-
teneriat sporeşte capacitatea Bibliotecii de ser-
vire a utilizatorilor.

cultural-sportiv-distractiv
• consultarea cataloage- lizatorilor, care i-ar ajuta să se orienteze în toren- tăţilor, evenimentelor, datelor remarcabile. În 

Bibliota UTM – în sprijinul  procului 
didactico-educativ și de cerceare

La UTM există o mare Or-
chestră de Fanfară – ,,colec-
tiv-model” al RM. Este unică 
între colectivele universitare 
din RM. Fondată în 1975, orchestra a fost con-
dusă mai bine de trei decenii de către regretatul 
dirijor Anastas Boldescu – Om Emerit al RM. În 
prezent este condusa de dirijorul Boris Dâmbu. 
Pe parcursul anilor a prezentat numeroase con-
certe în ţară şi străinătate. Orchestra este laureat 
al multor festivaluri republicane studenţeşti. În 
componenţa fanfarei intră studenţi de la diferite 
facultăţi ale UTM. Repertoriul este foarte variat, 
cuprinzând melodii de diferite genuri muzicale 
ale compozitorilor europeni şi moldoveni.

UTM are şi un Ansamblu de Muzică şi Dans 
Popular ,,Tinereţea” – ,,colectiv-model” al RM, 
categoria I. A fost fondat în 1965 de către Vla-
dimir Curbet, Artist Emerit al RM, actualmente 
conducător al Ansamblului Naţional Academic 
de Dansuri Populare „Joc”. Ansamblul este multi-
plu Laureat al diferitelor festivaluri folclorice re-

publicane, studenţeşti 
şi internaţionale. Din 
1989 până în prezent 
Ansamblul ,,Tinereţea” 

este condus de coreograful Vasile Cireş. 
Formaţia vocal-instrumentală a UTM dez-

voltă talente noi printre studenţii care preferă 
estrada. 

De o mare popularitate se bucură şi Secţia 
dansuri sportive.

În cadrul echipei TVC (Tinereţe, Vis, Cutezan-
ţă) a UTM studenţii îşi dezvoltă capacităţile artisti-
ce teatrale, muzicale, de dans şi de improvizare.

„Balul bobocilor” este sărbătoarea anuală 
în care îşi revarsă talentele artistice şi se distrea-
ză studenţii anului I, susţinuţi de colegii lor de la 
anii superiori. 

Toate aceste aspecte întregesc activitatea 
multilaterală studenţească din cadrul UTM, di-
versificând-o şi menţinând-o mereu pe unda in-
geniozităţii şi creativităţii.

La UTM există o mare Or- publicane, studenţeşti 

Organizaţia stu-
denţească interna-
ţională BEST a fost 
înfiinţată în 1989 cu 
scopul de a le oferi 
studenţilor din toată 
Europa posibilitatea 
de a ajunge la o mai 
bună înţelegere a di-
feritelor culturi şi so-
cietăţi pentru a pu-
tea activa în diverse 
medii culturale. Un 
alt scop este de a 
crea o legătură cât 
mai strânsă în tria-
da „student-compa-
nie-universitate”. În 
prezent BEST numără 83 de Grupuri Locale în 
31 de ţări europene, având cca 2600 de mem-
bri activi şi atrăgând în activităţile sale peste 
1.000.000 de studenţi. 

Grupul Local BEST Chişinău şi-a demarat 
activitatea în iulie 2007, la iniţiativa a 6 studenţi 
ai UTM, fiind ghidaţi de Grupul Local BEST Iaşi. 
Pe parcursul celor 5 ani de existenţă BEST-Chişi-
nău a atras în rândurile sale peste 50 de membri 

activi şi a organizat pentru stu-
denţii UTM 35 de evenimente 
– Festivalul Tehnic BeeTech, 
Competiţia inginerească BEC 
(BEST Engineering Competi-
tion), Concursul „Maşina Rube 
Goldberg”, cursuri de vară 
(Summer Course), campanii bi-
anuale de Recrutări (toamna şi 
primăvara) etc. 

În cadrul competiţiei re-
gionale RoBEC (Romanian 
BEST Engineering Competition) 
din 5-8 mai 2011 echipa BEST-
Chişinău s-a plasat pe locul I, 
beneficiind de posibilitatea de 
a participa la etapa europea-
nă a competiţiei EBEC, care s-a 

desfășurat pe 1-11 august, la Istanbul, Turcia.
BEST oferă oportunităţi de dezvoltare perso-

nală pentru viitorii ingineri. În cadrul competiţii-
lor organizate de BEST studenţii sunt provocaţi 
să-şi manifeste creativitatea, ingeniozitatea, do-
bândind abilităţi de a inventa diferite mecanis-
me şi dispozitive.

Devenind student al UTM, şi tu poţi acce-
de în BEST! 

Board of European 
Students of Technology

Universitatea Tehnică a Moldovei are o per-
manentă preocupare în ceea ce priveşte 

alternarea muncii intelectuale cu efortul fizic, cu 
educaţia fizică. În felul acesta se menţine buna 

sănătate a studenţilor, iar succesele lor la carte 
sunt mereu mai mari.

UTM dispune de condiţii favorabile pentru 
organizarea calitativă a procesului de instruire la 
disciplina de studii „Educaţie fizică” pentru stu-
denţii a.I complementar şi studii licenţă, dar şi 
pentru perfecţionarea măiestriei sportive a stu-
denţilor şi colaboratorilor în mai multe ramuri 
de sport, în acest scop existând: 

- Complexul Sportiv al Tineretului cu 2 terenu-
ri de fotbal (gazon şi iarbă artificială), 6 terenu-

ri de tenis, teren de volei, pistă cu 8 culoare de 
alergări şi sectoare pentru sărituri;

- Centrul de Agrement şi Sport cu sală de for-
ţă, sală de jocuri sportive pentru baschet, volei, 
badminton, tenis de masă, handbal, mini-fot-
bal;

 - Sala de sport din campusul studenţesc Bota-
nica, integral reconstruită şi dată în exploatare 
în 2011;

 - Sala de sport din str. Florilor, 4, amenajată 
pentru desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi 
antrenamente.

Cu suportul sindicatelor studenţeşti, în 
unele cămine există încăperi 
echipate cu inventar sportiv. 

Anual studenţii îşi perfec-
ţionează măiestria sportivă în 
15-18 ramuri de sport. 

A devenit o frumoasă 
tradiţie desfăşurarea anuală 
a Campionatelor UTM între 
facultăţi la 13 probe de sport, 
a Jocurilor Sportive „Sănăta-
te” pentru cadrele didactice 
şi colaboratori la 7 probe de 
sport şi a campionatelor de 
iarnă şi primăvară între loca-
tarii căminelor studenţeşti.

Selecţionatele de studen-
ţi şi profesori ale UTM partici-
pă cu succes la toate compe-
tiţiile organizate de Federaţia 
Sportului Universitar din RM, 

membră a căreia este şi 
UTM, situându-se de fiecare 
dată pe locuri de frunte în 
clasamentul general între 
instituţiile de învăţământ 

superior.
Echipele de fotbal, baschet, volei, rugby, tri-

atlon forţă şi mulţi studenţi- membri ai Clubului 
Sportiv „Politeh” UTM anual participă cu succes 
la Campionatele şi Cupele RM. Spre exemplu, în  
2012 echipa de baschet femei s-a clasat pe locul 
II la Cupa RM şi locul III la Campionatul RM.

Cei mai buni studenţi-sportivi din compo-
nenţa selecţionatelor RM participă la cele mai 
prestigioase competiţii internaţionale, obţinând 
performanţe deosebite.

Spre exemplu, studenta FIU Marina Zgurs-
caia a participat la Jocurile Olimpice-2012 de la 
Londra, proba de tir (pistol), iar studentul FCGC 
Dumitru Captari a cucerit medalia de bronz 
la Campionatul Mondial Universitar de Haltere 
(Israel, octombrie 2012).

Studenţii FCGC Dumitru Şpac, Efim Orbu 
şi masterandul FIEB Sergiu Teliucov au câştigat 
titlul de campion mondial la Campionatul Mon-
dial de Powerlifting (Boston, octombrie 2012), 
iar studentul Efim Orbu a stabilit şi un nou re-
cord mondial.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Электроэнергетика; 
Электромеханика; 
Термоэнергетика;
Инженерия и менеджмент в энергетике; 
Инженерия и менеджмент качества.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА    
В МАШИНОСТРОЕНИИ

Технология машиностроения; 
Сельскохозяйственное машиностроение и обору-

дование; 
Производственные машины и оборудование; 
Инженерия и менеджмент в машиностроении;
Промышленный дизайн; 
Инновационная инженерия и трансферт техноло-

гий; 
Инженерия сварки.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ В 
МЕХАНИКЕ И ТРАНСПОРТ

Машины и аппараты пище-
вой промышленности; 

Машины и аппараты легкой 
промышленности; 

Холодильные машины и 
установки, системы кондицио-
нирования; 

Оборудование и технология 
упаковки продукции; 

Инженерия и технология автотранспорта; 
Инженерия и менеджмент на транспорте; 
Операционные технологии на транспорте; 
Инженерия и технология железнодорожного 

тран спорта.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА   
В ЭЛЕКТРОНИКЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ

Радио- и телекоммуникации; 
Электроника; 
Оптоэлектронные системы; 
Инженерия и менеджмент в телекоммуникациях.

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА, ГЕОДЕЗИИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и гражданская инженерия; 
Инженерия и менеджмент в строительстве; 
Инженерия и менеджмент полезных ископаемых, 

горное дело; 
Противопожарная инженерия и гражданская 

оборона; 
Технология деревообработки; 
Оценка недвижимости; 
Геодезия, топография и картография; 
Право (имущественное).

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 
ИНФОРМАТИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Вычислительная техника; 
Микроэлектроника и нанотехнологии; 
Автоматика и информатика; 
Информационные технологии; 
Прикладная информатика; 
Инженерия биомедицинских систем; 
Информационный менеджмент; 
Информационная безопасность.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технология вина и продуктов полученных по-
средством брожения; 

Технология и менеджмент общественного пита-
ния; 

Технология пищевых про-
дуктов; 

Промышленные биотехно-
логии; 

Инженерия и менеджмент 
в пищевой промышленности.

ФАКУЛЬТЕТ ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инженерия текстильной и 
кожаной продукции; 

Дизайн и полиграфические технологии; 
Инженерия и менеджмент в лёгкой промышлен-

ности; 
Промышленный дизайн одежды; 
Декоративное искусство.

ФАКУЛЬТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА                
 И АРХИТЕКТУРЫ

Архитектура; 
Градостроительство и обустройство территорий; 
Водоинженерия и водоохрана; 
Инженерия систем тепло- и газоснабжения, вен-

тиляция; 
Инженерия окружающей среды; 
Строительство дорог, мостов и железнодорожных 

путей; 
Инженерия строительных материалов и изделий; 
Технология изделий из керамики и стекла; 
Механическая инженерия в строительстве; 
Дизайн интерьера;
Скульптура.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ      
ИНЖЕНЕРИИ И БИЗНЕСА

Бизнес и управление; 
Маркетинг и логистика; 
Бухгалтерский учет.
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Технический Университет Молдовы
с государственной аккредитацией

объявляет прием документов на 2013-2014 учебный год на бюджетной (бесплатной) 
или контрактной (платной) основе на следующие факультеты и специальности:

Технический Университет 
Молдовы (ТУМ) 

интегрируется в Болоньский 
Процесс:

 дипломы ТУМ-а признаются 
в странах Европы, 

расширяя тем самым 
возможности трудоустройства 
молодых специалистов на общем 
рынке труда всего континента. 

Усиливается мобильность 
студентов: 

возможность учиться 
1–2 семестра в одном из 
университетов Европы.

În atenţia 
candidaţilor la 

„Admiterea-2013”
• Admiterea în învăţământul su-

perior se efectuează în bază de con-
curs.

• Cererile de înscriere la concur-
sul de admitere se depun la Comisia 
de Admitere. În cerere candidaţii vor 
menţiona specialităţile/domeniile 
de formare profesională (în ordinea 
preferinţei), limba de instruire, forma 
de învăţământ (de zi, cu frecvenţă re-
dusă) pentru care optează la studii cu 
finanţare bugetară sau prin contract 
(cu achitarea taxei de studii). 

• La cererea de înscriere la con-
curs se vor anexa:

a) actul de studii, în original cu 
anexa respectivă (+ 2 copii xerox);

b) certificatul medical-tip (forma 
086-U), eliberat în anul admiterii; 

c) 6 fotografii 3x4 cm (color);
d) livretul militar sau de premili-

tar (+ 1 copie xerox);
e) buletinul de identitate cu fişa 

de însoţire (+ 2 copii xerox);
f ) buletinul de identitate al unu-

ia dintre părinţi (+ 1 copie xerox) 
– pentru candidaţii la studii cu frec-
venţă la zi;

g) certificat despre componenţa 
familiei (pentru cămin).

Informaţii suplimentare 
privind termenele de studii, 

alte acte mai specifice le 
puteţi găsi pe site-ul UTM:

www.utm.md 
sau la tel. 022-23-51-85.

• Candidaţii la concurs vor pre-
zenta personal buletinul de identi-
tate (paşaportul), livretul militar sau 
adeverinţa de premilitar.

• Candidaţii la admitere la spe-
cia    li tăţile: „Arhitectură”, „Design 
in  te rior”, „Design industrial”, „Scul-
ptură”, „Design vestimentar in dus-
trial”, „Arte decorative” vor susţine o 
probă de aptitudine la „De senul artis-
tic”. 

Cursuri de pregătire (cu plată) 
pentru proba la desen se vor 

organiza cu durata de    
2 săptămâni. 

Informaţii  la  
tel.: 022-23-54-67, 

022-23-51-85.
• Rezultatele concursului de ad-

mitere se aprobă de către Comisia 
de Admitere a UTM. În listele no-
minale, candidaţii sunt trecuţi în 
ordinea descrescătoare a mediei de 
concurs. 

• Informaţia privind rezultatele 
concursului de admitere, listele ce-
lor înmatriculaţi, cu indicarea medii-
lor de concurs şi, după caz, locurile 
neacoperite (propuse pentru turul II 
de admitere) se afişează pe panou-
rile de informaţii şi pe site-ul UTM.

Прием документов 
и зачисление на 

заочное отделение 
осуществляется 

только 
на контрактной основе, 

на запланированные 
места.

Стоимость обучения 
доступна и варьирует 

в зависимости от 
специальности и 
формы обучения.

Дополнительная 
информация на сайте ТУМа:  

www.utm.md 
(Абитуриент 2013)

Приемная комиссия: 
г. Кишинев, 

пр. Штефан чел Маре, 168, 
учебный корпус №1, 

каб. 111, 
тел. 022-23-51-85


