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UTM – universitate de prestigiu
internaþional, acreditatã de stat
UTM se raliază la rigorile Procesului Bologna, care prevede sporirea calităţii studiilor şi implicit
recunoaşterea diplomelor de absolvire în ţările europene, înlesnind angajarea tinerilor specialişti
atât pe piaţa muncii din RM, cât şi pe cea europeană. Se intensifică mobilitatea studenţilor: tinerii
au posibilitatea să înveţe timp de 1-2 semestre în una din universităţile europene.

DRAGI ELEVI-ABSOLVENÞI !

Ion BOSTAN,

rectorul UTM, academician al
Academiei de +tiin\e a Moldovei

Anul Tineretului 2008, proclamat
acum la noi în þarã, îmi inspirã o
deosebitã plãcere de a mã adresa
Vouã, dragi elevi-absolvenþi din
învãþãmântul preuniversitar, cu
anumite sfaturi acum, când voi
meditaþi cu emoþii asupra alegerii
drumului spre studiile superioare,
spre clãdirea viitoarei profesii.

Fiecare dintre voi,
cu ani în urmã, þinuþi
de mânuþã de cãtre
pãrinþii voºtri, aþi pãºit
pragul ºcolii sau al liceului, în clasa întâi. A
fost mare bucuria pãrinþilor ºi buneilor voºtri, iar pentru voi –
schimbul paradisului
copilãriei pe grijile cotidiene în ipostazã de
elevi.
În spaþiul educativ
ºcolar, cu sârguinþa
dascãlilor voºtri, dar ºi în mediul familial,
v-aþi format eu-l personal, aþi cunoscut tainele ºi farmecul cunoºtinþelor evolutive,
aþi devenit maturi.
ªi iatã, timpul v-a adus pe pista de
decolare, când trebuie sã vã luaþi zborul
în viaþã. Aþi ajuns la rãscruce de drumuri
ºi trebuie sã vã orientaþi corect, sã alegeþi
profesia care v-a constitui temelia carierei
voastre profesionale pentru toatã viaþa.

A-þi alege acum viitoarea profesie înseamnã, de fapt, a pune prima piatrã în
temelia viitorului vostru, cãci profesia o
alegi pentru viaþa ta de mai departe. Vã
gândiþi bine, vã sfãtuiþi cu pãrinþii, rudele,
prietenii. E bine sã ascultaþi, desigur, ºi
cuvântul oamenilor cu experienþã de viaþã,
experienþã profesionalã ºi pedagogicã;
oameni care au simþul iubirii de neam, de
þarã, sunt patrioþi. Ei vor binele tineretului,
deoarece ºtiu cã viitorul societãþii, deci al
nostru, al tuturor, depinde de voi.
Vouã, generaþiei tinere, vã aparþine responsabila misiune de a schimba lumea
spre mai bine. Alegând UTM, veþi însuºi
profesii necesare societãþii umane. Aceasta
se confirmã prin faptul cã, în secolul trecut,
cele mai importante invenþii ºi descoperiri,
de la maºina de spãlat automatã, inventatã
în 1901, pânã la explozia în 1994 a Internetului, se datoreazã creativitãþii inginereºti.
Prin gândirea voastrã creativã vã veþi
aduce contribuþia la progresul tehnicoºtiinþific al secolului în care am pãºit, veþi

dezvolta ramurile economiei naþionale,
veþi diversifica spectrul de servicii prestate
societãþii noastre. Cât de reuºit veþi izbuti
acest deziderat depinde de pregãtirea
voastrã profesionalã.
Permiteþi-mi, dragi elevi, ca ºi eu, în
calitatea mea de rector al unei universitãþi
de prestigiu în Moldova ºi în strãinãtate, cu
un colectiv de cca 3000 de profesori, colaboratori, ingineri ºi cca 22 de mii de studenþi, sã vã dau un sfat, care cred cã vã va
ajuta în momentul crucial de alegere a
profesiei: toate profesiile sunt bune. ªi totuºi, unii tineri se conving mai apoi cã, spre
regret, nu au fãcut alegerea corectã. Constatã cã profesia aleasã nu mai are solicitare
pe piaþa muncii, cum, de exemplu, se întâmplã azi cu unele profesii considerate mai
ieri în vogã. Iar mulþi dintre aceºti absolvenþi cu diplomã de facultate, negãsind
un loc de lucru conform specialitãþii, se
vãd nevoiþi sã accepte alte angajãri, departe de profesia aleasã, sau sã se înscrie
la „indemnizaþii de ºomaj”.
(Continuare în pag. 2)

Corp profesoral calificat – peste 900 de cadre universitare, inclusiv cca
400 cu grade, titluri ºtiinþifico-didactice de academicieni, doctori habilitaþi,
doctori, profesori, conferenþiari universitari
Inginerie + management (pregãtire economicã) – calificãri necesare pentru a
activa în condiþiile economiei de piaþã ºi a fonda întreprinderi mici ºi mijlocii

Centrul Universitar de Informare ºi Orientare Profesionalã (CENIOP) ajutã
absolvenþii UTM la angajarea în câmpul muncii. Procentul angajãrii
absolvenþilor UTM este mai înalt decât în alte profesii
Bazã tehnico-materialã impunãtoare: 310 laboratoare didactico-ºtiinþifice;
85 clase cu proiectare asistatã de peste 1800 de calculatoare performante
conectate la INTERNET
Catedra militarã a UTM: studenþii pot sã-ºi satisfacã în paralel serviciul
militar obligatoriu
Inginerie + limbi moderne: filiere (grupe) cu studiul integral în limbile
englezã, francezã, germanã
Studenþii participã activ la guvernarea universitãþii prin Senatul studenþilor, alte organizaþii, realizând astfel prevederile anului 2008, proclamat în RM drept An al Tineretului
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Mesager Universitar, Mart ie 2008

2
(Urmare din pag. 1)

Cu specialitãþile inginereºti pe care le
oferã Universitatea Tehnicã nu e cazul sã
ai asemenea temeri. ªi iatã de ce. Universitatea Tehnicã pregãteºte specialiºti pentru
ramurile economiei naþionale care au mari
perspective, pur ºi simplu nu pot fi lichidate
ºi care sunt dezvoltate riguros, în conformitate cu cerinþele societãþii moderne.
Telecomunicaþiile, de exemplu, se dezvoltã în ascensiune, deci mereu e nevoie
de cadre tinere. Domeniul energeticii, de
asemenea, se aflã în progres – cadrele
tinere ºi aici sunt solicitate. Industria
alimentarã ºi de prelucrare – deasemeni este un domeniu de tradiþie pentru Republica Moldova ºi fãrã de care þara nu
poate prospera. Acelaºi lucru îl putem
spune ºi despre întreprinderile profilate în
construcþia maºinilor, a transportului auto, frigotehnicii, construcþiilor
industriale ºi civile ºi ramurile legate
de ele – urbanistica ºi arhitectura. Numai Universitatea Tehnicã oferã toate
aceste specialitãþi tehnico-inginereºti: industria serviciilor – vestimentaþie, ramura alimentaþiei publice, ramura
tehnologiei vinului, a zahãrului etc.
Prin urmare, tot mai multe cadre inginereºti
sunt cãutate pentru a asigura extinderea
producþiei industriale ºi a serviciilor inginereºti în þarã.
Informatizarea societãþii este în plin
avânt. Calculatorul a devenit un instrument inevitabil în exercitarea oricãrei
profesii, a intrat masiv ºi pretutindeni în
viaþa noastrã. În acest domeniu se cer
tineri ingineri tot mai mulþi, iar Universitatea Tehnicã poate satisface aceste cerinþe mereu crescânde. Absolvenþii noºtri
imediat dupã absolvire sunt invitaþi în
diferite firme, întreprinderi din þarã ºi de
peste hotare.
Absolventul UTM cel mai puþin
întâmpinã dificultãþi la angajare, iar
acest aspect este foarte important când e
vorba de a opta pentru o profesie sau alta.
Acum la noi, precum ºi în þãrile lumii, se
relevã tendinþa de creºtere substanþialã a
cererii de ingineri pe piaþa muncii. Specialitãþile inginereºti sunt cele mai solicitate dintre toate celelalte profesii. E ºi firesc.
Inginerul este principala forþã creatoare a
societãþii umane, el lucreazã în economia
realã, or, tocmai ea intereseazã în primul
rând orice stat, inclusiv Republica Moldova. Drept confirmare, sondajele sociologice din ultimii ani ne demonstreazã cã
angajarea absolvenþilor Universitãþii Tehnice trece în top pe locul întâi, apoi vin
pedagogii cu o diferenþã de 25-30 la sutã.
Iatã de ce an de an tot mai mulþi absolvenþi
vin sã înveþe la UTM.

DRAGI ELEVI-ABSOLVENÞI !
În aceastã ordine de idei trebuie sã vã
mai spun, dragi elevi-absolvenþi, cã noi,
la Universitatea Tehnicã, perfecþionãm
continuu planurile ºi programele de învãþãmânt, în conformitate cu exigenþele
moderne, astfel ca studenþii sã fie pregãtiþi
nu numai pe linie pur inginereascã, dar
ºi pe cea economico-managerialã. De
ce? Tânãrul inginer, absolvent al Universitãþii Tehnice, poate sã fondeze el însuºi
o firmã, o întreprindere micã sau mijlocie ºi tocmai aici îl vor ajuta cunoºtinþele
economico-manageriale pe care i le-a dat
UTM suplimentar la cele pur inginereºti.

sitare, pe care o presteazã Universitatea
Tehnicã a Moldovei.
Instruirea complexã la UTM este complementatã cu încã o componentã. Cele
douã opþiuni – pregãtirea pur inginereascã ºi cea economico-managerialã – au
fost suplimentate cu o a treia. Mã refer la
opþiunea limbilor moderne: engleza,
franceza, germana. Importanþa acestei
opþiuni rezidã în faptul cã anume inginerului cunoscãtor de limbi moderne îi
aparþine misiunea de a culege din þãrile
dezvoltate ºi implementa tehnologii moderne în economia naþionalã. La UTM


      
         
    

     
  

 

      

       


        
    

   
În virtutea pregãtirii profesionale complexe, foarte mulþi ingineri care au absolvit UTM, au fondat firme, întreprinderi
proprii, oferind locuri de muncã ºi altor
specialiºti, inclusiv juriºti, contabili, economiºti etc. În condiþiile economiei de
piaþã anume inginerii demonstreazã capacitãþi profesionale ºi manageriale de a
conduce colective în sectorul statal ºi
privat. Numai în Chiºinãu, de exemplu,
din câteva zeci de mii de agenþi economici
70 la sutã sunt ingineri, absolvenþi ai
Universitãþii Tehnice. Aceasta, evident,
vorbeºte despre calitatea instruirii univer-

existã filiere francofone, anglofone,
germanofone, unde predarea se face în
limba respectivã.
Existã grupe unde limba respectivã se
studiazã într-un mod mai aprofundat,
precum ºi grupe unde limba strãinã se
învaþã la nivelul comunicãrii necesare.
Factorul „lingvistic” înlesneºte efectuarea
practicii în þãri strãine – Franþa, Anglia,
Canada, Germania, Belgia, Olanda, Cehia, Ungaria, Italia.
În aceste þãri an de an grupe de studenþi au posibilitatea de a-ºi efectua practica tehnologicã în baza acordurilor bila-

terale. De asemenea, studenþii noºtri îºi
fac practica ºi în România, Rusia, Belarus,
Ucraina, þãri cu care avem legãturi
tradiþionale. UTM are baze de practicã
la multe întreprinderi ºi firme, companii industriale din Republica Moldova, unde studenþii se aprofundeazã în
profesie tocmai în felul în care o cer astãzi
standardele europene.
Calitatea instruirii universitare la UTM,
recunoscutã în þarã ºi în strãinãtate, este
asiguratã de un colectiv profesoral-didactic ºi ingineresc de peste 1100 de persoane, inclusiv peste 400 cu titluri
ºtiinþifice de academicieni, doctori
habilitaþi, doctori în ºtiinþe, profesori
ºi conferenþiari universitari, lectori
superiori. UTM dispune de 310 laboratoare didactico-ºtiinþifice.
UTM este amplasatã în 3 campusuri
în diferite zone ale Chiºinãului: Centru,
Râºcani ºi Botanica. Fiecare facultate are
bibliotecã ºi salã de lecturã cu literaturã
de specialitate. Biblioteca UTM parcurge faza de informatizare cu conexiune la Internet.
La facultãþile UTM sunt create 85 de
clase de calculatoare moderne conectate
la Internet ºi poºta electronicã, iar
întreaga universitate este conectatã la
Reþeaua Informaþionalã Europeanã,
care are legãturi cu diferite universitãþi ºi
centre ºtiinþifice din România, Ungaria,
Germania, Franþa ºi alte þãri, fapt ce ridicã
mult calitatea instruirii.
Universitatea Tehnicã din Moldova
întreþine relaþii de colaborare activã cu cca
60 de universitãþi din Franþa, SUA, Canada, Germania, Italia, România, Rusia,
Ucraina, Belarus, Ungaria, Cehia, Belgia,
Spania, Olanda ºi altele.
La UTM învaþã ºi mulþi studenþi din
þãri strãine, inclusiv din Italia, Germania,
Franþa, Turcia, Iordania, Siria, Israel etc.,
deoarece calitatea instruirii este bine
cunoscutã ºi pe plan internaþional.
Iar în ceea ce priveºte viaþa universitarã: traiul în cãmin, ocrotirea sãnãtãþii,
sport, activitatea artisticã, discoteci etc. –
toate acestea existã la UTM în cea mai
bunã formã, cãci sunt dirijate de sindicatul
ºi Senatul studenþilor, de patronii grupelor
academice, de Sfaturile cãminelor.
Despre toate acestea, dragi elevi, veþi
afla mai concret studiind deja la UTM, în
sânul marelui colectiv de cca 22 de mii de
studenþi. Pânã atunci eu vã doresc numai
binele ºi vã îndemn cu toatã sinceritatea,
doar ºi eu am fost student al acestei
prestigioase universitãþi: veniþi la carte,
veniþi la inginerie, veniþi la Universitatea Tehnicã din Moldova!

Vã aºteptãm cu drag!

Veniþi cu toatã încrederea la UTM pentru
a avea un destin profesional sigur!

Catedra militar[
a UTM

Prin hotãrârea Senatului ºi
conform ordinului rectorului
UTM, dl Ion Bostan, academician al AªM, încã în noiembrie 2002 la UTM s-a înfiinþat
Catedra militarã.

Catedra militarã a UTM este
condusã de dl Nicolae Petricã, general de brigadã în
rezervã (foto).
La aceastã catedrã studenþii
UTM îºi satisfac serviciul militar
timp de 18 sãptãmâni ºi obþin
gradul militar de sergent. Dupã
absolvire, la dorinþã, ei vor putea sã se angajeze la serviciu în
Armata Naþionalã, în organele
statale de forþã, vamale, juridice
ºi alte unitãþi care cer cadre cu
pregãtire militarã.
Baza materialã a catedrei –
uniforme, echipamente, ma-
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nuale, sãli de curs, tiruri etc.
– corespunde întru totul
cerinþelor contemporane în
domeniu. Studenþii care trec
Catedra militarã sunt eliberaþi de serviciul militar obligatoriu.
Catedra militarã Vã
aºteaptã, dragi studenþi!
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DECANII DESPRE FACULTÃÞI

 
 
 



peste 80 de profesori universitari, doctori
habilitaþi, conferenþiari, doctori în ºtiinþã.
Studenþii au posibilitatea de a-ºi face
studiile la specialitatea aleasã în una din
limbile moderne (englezã, francezã, germanã) ºi a obþine burse de studii în universitãþile din SUA, Franþa etc. La specialitãþile
Automatica ºi informatica, Electronica, Tehnologii informaþionale, Calculatoare, Ingineria sistemelor biomedicale studiile se efectueazã ºi la secþia cu frecvenþã redusã.
Sub egida Agenþiei Universitãþilor Francofone, începând cu anul universitar 19971998, la facultate funcþioneazã Filiera
Francofonã „Informatica”. Studiile la
filierã se efectueazã în limba francezã.
Diplomele absolvenþilor filierei sunt echivalente cu cele din þãrile francofone
(aproximativ 60 de þãri). Studenþii Filierei
au posibilitatea sã-ºi continue studiile în
Franþa, Canada etc. Începând cu anul
universitar 2001-2002, la facultate funcþioneazã Filiera Anglofonã „ªtiinþa
calculatoarelor ºi electronica” cu studierea disciplinelor în limba englezã.

Grigore MUSTEAŢĂ,
decanul FTMIA, conf., dr.

Pentru a deveni un inginer calificat în
domeniul fabricãrii produselor alimentare,
sunt necesare cunoºtinþe profunde în
chimie, deoarece orice transformare ce are
loc în produsele alimentare la direct sau
indirect este legatã de procesele chimice,
fizico-chimice, biochimice. De asemenea,
sunt necesare cunoºtinþe bune ºi în matematicã, fizicã, mecanicã pentru a putea
înþelege esenþa procedeelor tehnologice.
Se cer cunoºtinþe profunde în disciplinele
economice ºi de marketing, pentru a putea
organiza eficient producþia ºi de a comercializa profitabil ceea ce s-a produs.
În conformitate cu Nomenclatorul din
2005, la facultate se efectueazã pregãtirea
specialiºtilor în Tehnologia Produselor
Alimentare – o specialitate universalã,
care cuprinde aproape tot spectrul din industria alimentarã.
Meritã atenþie ºi Biochimia Industrialã – o specialitate modernã care se
bazeazã pe cele mai noi date biochimice
ºi este orientatã spre soluþionarea diverselor probleme din industria alimentarã,
ecologia ºi fabricarea preparatelor farmaceutice. Fãcând studii la FTMIA, veþi avea
posibilitatea de a vã perfecþiona cunoºtinþele ºi în limbile moderne, în special cei
care vor reuºi sã-ºi aleagã Filiera Francofonã „Technologies Alimentaires”,
în cadrul cãreia am avut mai multe promoþii de ingineri. Studiile la filierã vã oferã
posibilitatea de a vã familiariza cu cele mai
moderne tehnologii din þãrile francofone
ºi industrial dezvoltate, cum ar fi Franþa,
Canada, Belgia etc. La facultate îºi desfãºoarã activitatea un colectiv profesoral bine
pregãtit, care s-a perfecþionat în diferite þãri
dezvoltate, cum ar fi SUA, Belgia, Franþa,
Italia, Portugalia, Ungaria, Bulgaria, România.
În cadrul facultãþii funcþioneazã 7
catedre: 2 generale ºi 5 de specialitate.
Catedrele sunt completate cu cadre didactice cu experienþã. Cei care vor îmbrãþiºa
una dintre specialitãþile FTMIA se vor
bucura de o viaþã studenþeascã interesantã
ºi frumoasã.


 
 



Asigurã pregãtirea specialiºtilor în domeniile de vârf ale ºtiinþei ºi tehnicii moderne – ºtiinþa sistemelor ºi calculatoarelor, electronica ºi comunicaþiile, acestea
constituind suportul viitoarei societãþi informaþionale. În cadrul facultãþii activeazã

Sergiu CALOS,
decanul FUA, conf., dr.

dispune de o importantã bazã de cercetare,
fiind susþinutã în aceastã direcþie de uniunile de creaþie din republicã ºi de întreprinderile specializate din domeniu. Arhitecþii
ºi inginerii din domeniul urbanismului sunt
specialiºti de elitã, recunoscuþi ºi peste
hotarele republicii, ei realizeazã obiective
importante ºi creeazã condiþii de viaþã
agreabile pentru locuitorii oraºelor ºi satelor
din þarã.


 

 


Ion BALMUŞ,
decanul FCIM, conf., dr.

FCIM participã la realizarea multiplelor acorduri de colaborare ºtiinþificã ºi
didacticã încheiate între UTM ºi universitãþile din alte þãri. La dispoziþia studenþilor
se aflã 18 sãli dotate cu calculatoare performante, conectate într-o reþea modernã
cu acces la Internet, laboratoare didactice
ºi de cercetare cu echipament modern.


 
 


Fiind urmaºi ai romanilor ºi dacilor,
moºtenim geniul lor de mari arhitecþi ºi
constructori, calitãþi foarte necesare la
momentul actual. Nevoia de specialiºti în
domeniul arhitecturii ºi urbanismului este
practic nelimitatã atât în RM, cât ºi în
întreaga lume.
FUA pregãteºte arhitecþi, ingineri ºi
conducãtori de lucrãri care concep construcþiile, le realizeazã, le întreþin, le consolideazã ºi le modernizeazã. Locuinþe, amenajãri ale teritoriului, instituþii de învãþãmânt, spitale ºi policlinici, centre culturale
ºi de sport, hoteluri, construcþii pentru industrie ºi agriculturã, magazine, centrale
energetice, drumuri, strãzi, cãi ferate, poduri, autostrãzi, castele de apã, rezervoare,
garaje subterane, reþele ºi utilitãþi, alimentãri cu apã, reþele electrice ºi termice, gazoducte, lucrãri cu caracter edilitar ºi multe altele reprezintã domeniile în care
absolvenþii noºtri se vor afirma, lãsânduºi amprenta în istoria þãrii.
Activitatea de creaþie a studenþilor este
susþinutã de proiectarea asistatã de calculator, în cadrul cãreia studenþii au posibilitatea sã utilizeze reþele de calculatoare,
servicii Internet, sã simuleze procesele
pentru a efectua analize aprofundate ºi a
stabili soluþii optime. Creaþia tehnicã ºi
artisticã merge mânã în mânã cu cercetarea. Pentru investigaþiile necesare FUA

Pregãtirea specialiºtilor în domeniul
construcþiilor a început în Moldova în anul
1959 la Facultatea de ingineri-tehnicieni
din cadrul Universitãþii de Stat din Chiºinãu. În anul 1964, în baza facultãþii nominalizate a fost fondat Institutul Politehnic cu 5 facultãþi, în componenþa cãruia ºi-a început activitatea Facultatea de
ingineri-constructori. Din momentul fondãrii pânã în prezent, în cadrul facultãþii
au fost pregãtiþi peste 10000 de specialiºti,
inclusiv: ingineri-constructori, ingineritopografi, ingineri-evaluatori, specialiºti
în domeniile „Economiei ºi Managementului în Construcþii”, „Dreptului Patrimonial”, care îºi desfãºoarã activitatea în
diverse ramuri ale economiei naþionale
ºi peste hotare.
Actualmente la facultate îºi fac studiile
peste 1450 de studenþi la secþia cu frecvenþã la zi ºi peste 1000 – la secþia cu frecvenþã redusã. Facultatea este abilitatã în
pregãtirea specialiºtilor la urmãtoarele
specialitãþi: „Construcþii ºi Inginerie Civilã”,
„Inginerie ºi Management în Construcþii”,
„Evaluarea Imobilului”, „Drept Patrimo-


 



Facultatea de Industrie Uºoarã pregãteºte cadre inginereºti de înaltã calificare
în domeniul „Textile, vestimentaþie, încãlþãminte ºi prelucrarea pieii”, cu specialitatea „Ingineria produselor textile ºi din
piele”, care are câteva opþiuni: „Modelarea ºi tehnologia confecþiilor din þesãturi”, „Modelarea ºi tehnologia confecþiilor din piele ºi înlocuitori”, „Modelarea
ºi tehnologia tricotajelor”. Avem ºi specia-

Constantin SPÂNU,
decanul FIU, conf., dr.

Victor TOPOREŢ,
decanul FCGC, conf., dr.

nial”, „Geodezie, Topografie ºi Cartografie”, „Ingineria Antiincendii ºi Protecþia
Civilã”, „Tehnologia Prelucrãrii Lemnului”
ºi „Ingineria ºi Managementul Zãcãmintelor ºi Mineritului”. Pregãtirea specialiºtilor este asiguratã de 6 catedre de specia-
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litate, la care activeazã peste 120 de cadre
didactice: 2 profesori universitari, dr. hab.
ºi peste 50 de conf. univ., dr.
Exigenþele calitative în pregãtirea
specialiºtilor sunt asigurate de baza materialã impunãtoare: sãli de curs; 7 sãli
dotate cu tehnicã de calcul modernã, conectatã la reþeaua „Internet”, pentru instruire ºi activitãþi individuale în afara
orelor de studii, cabinete metodice specializate, laboratoare de instruire ºi de cercetare, laborator de încercãri ale articolelor
ºi elementelor de construcþii, laborator de
încercãri ale materialelor de construcþii la
acþiunea sarcinii ºi a temperaturii de scurtã
ºi de lungã duratã; laborator de metrologie, tensometrie ºi mãsurãri prin ultrasunet; laborator de tehnologii moderne în
construcþii; laborator de Geodezie, Topografie, Fotogrammetrie, dotat cu cele mai
performante utilaje; laborator de încercãri
ale solurilor pentru fundaþii; laborator
modern pentru studiul microscopic al materialelor dotat cu tehnicã specialã, salã
de sport. Colectivul FCGC întreþine relaþii
de colaborare cu un ºir de instituþii din
România, Rusia, Ucraina, Elveþia, Franþa
ºi Belgia. Studenþii au posibilitatea sã-ºi
desfãºoare instruirea practicã pe perioada
de varã în: Ucraina, România, Rusia. Studenþii îºi dezvoltã aptitudinile ºi în diverse
activitãþi, cum ar fi: antrenarea în secþii
sportive, participarea în echipa TVC, cercuri de dans ºi fanfarã, activitãþi de proiectare-cercetare în cadrul „Centrului Studenþesc de Creaþie Tehnicã”, cercuri specializate etc.

litãþile „Design ºi tehnologii poligrafice”,
„Design vestimentar industrial”, „Inginerie ºi management în industria uºoarã”.
Facultatea dispune de laboratoare înzestrate cu tehnicã modernã, în care studenþii
îºi desãvârºesc aptitudinile ºi cunoºtinþele
obþinute în cadrul cursurilor teoretice,
devenind specialiºti de performanþã în
domeniile proiectãrii artistice, proiectãrii
inginereºti ºi fabricaþiei tehnologice a îmbrãcãmintei, prezentarea de modã, managementul firmei, procese tehnologice
în industria poligraficã.
Instruirea se efectueazã atât la studii
de zi, cât ºi cu frecvenþã redusã. Graþie
numãrului considerabil de oferte de locuri
de muncã, toþi absolvenþii facultãþii
sunt încadraþi cu uºurinþã în unitãþile
de producþie de profil din republicã.
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UNIVERSITATEA TEHNICÃ
–
DIN MOLDOVA






Specialitãþi
Electroenergetica.
Termoenergetica.
Electromecanica.
Ingineria ºi managementul calitãþii.
Inginerie ºi management în energeticã.






Specialitãþi
Tehnologia construcþiilor de maºini.
Construcþii de echipamente ºi maºini agricole.
Maºini ºi sisteme de producþie.
Inginerie ºi management în construcþia de maºini.
Design industrial.
Inginerie inovaþionalã ºi transfer tehnologic.





Specialitãþi
Maºini ºi aparate în industria alimentarã.
Maºini ºi aparate în industria uºoarã.
Utilaje ºi tehnologii de ambalare a produselor.
Maºini ºi instalaþii frigorifice, sisteme de climatizare.
Ingineria ºi tehnologia transportului auto
Inginerie ºi management în transport.
Tehnologii de operare în transport.

universitate acreditatã de stat,
garant al viitorului tineretului!

Veniþi la studii: inginerie,
tehnologie, informaticã, economie, marketing, management,
drept, construcþii, urbanism,
arhitecturã, design
Tehnologia cãrnii ºi produselor din carne).
Biotehnologii industriale.





Specialitãþi
Ingineria produselor din textile ºi din piele (cu pachet
de opþiuni: Modelarea ºi tehnologia confecþiilor din
þesãturi. Modelarea ºi tehnologia confecþiilor din piele ºi
din înlocuitori. Modelarea ºi tehnologia tricotajelor).
Design vestimentar industrial.
Design ºi tehnologii poligrafice.
Inginerie ºi management în industria uºoarã.





Specialitãþi
Construcþii ºi inginerie civilã.
Ingineria ºi managementul zãcãmintelor, minerit.
Inginerie antiincendii ºi protecþie civilã.
Geodezie, topografie ºi cartografie.
Tehnologia prelucrãrii lemnului.
Evaluarea imobilului.
Drept (cu pachet de opþiuni: Drept patrimonial).
Inginerie ºi management în construcþii.









Specialitãþi
Teleradio comunicaþii.
Electronicã (cu pachet de opþiuni:
Sisteme radioelectronice ).
Sisteme optoelectronice.
Inginerie ºi management în telecomunicaþii.






Specialitãþi
Calculatoare.
Electronicã (cu pachet de opþiuni: Microelectronicã).
Tehnologii informaþionale.
Automaticã ºi informaticã.
Informaticã aplicatã.
Ingineria sistemelor biomedicale.



 


Specialitãþi
Tehnologia vinului ºi a produselor obþinute prin fermentare.
Tehnologia ºi managementul alimentaþiei publice.
Tehnologia produselor alimentare (cu pachet de opþiuni: Tehnologia pãstrãrii ºi prelucrãrii cerealelor.
Tehnologia panificaþiei. Tehnologia pãstrãrii ºi prelucrãrii
fructelor ºi legumelor. Tehnologia zahãrului ºi produselor
zaharoase. Tehnologia laptelui ºi produselor lactate.

UTM, universitate
acreditatã de stat, anunþã
admiterea pentru anul universitar 2008-2009 la studii
fãrã platã (buget de stat)
sau cu platã (prin contract).

Specialitãþi
Arhitectura.
Urbanism ºi amenajarea teritoriului.
Design interior.
Ingineria materialelor ºi articolelor de construcþie.
Cãi ferate, drumuri ºi poduri.
Ingineria ºi protecþia apelor.
Ingineria sistemelor de alimentare
cu cãldurã ºi gaze, ventilaþie.
Tehnologia produselor din ceramicã ºi sticlã.
Ingineria mediului.
Inginerie mecanicã în construcþii.





Specialitãþi
Business ºi administrare (cu pachet de opþiuni:
Economie ºi management în industria alimentarã.
Economie ºi management în construcþii).
Marketing ºi logisticã.

Colegiul Tehnic al UTM
(În compone nþa Facultãþii IMCM)


Specialitãþi
Tehnologia prelucrãrii materialelor.
Maºini-unelte ºi scule (cu pachet de opþiuni
Proiectarea ºi fabricarea sculelor).
Adresa colegiului: Chiºinãu, str. Voluntarilor, 1

(sectorul Ciocana). Tel.: 47.05.00; 47.07.24.


1)La formele de studii cu frecvenþã redusã ºi seralã
studiile se efectueazã numai în bazã de contract la toate
specialitãþile.
2) Înmatricularea în bazã de contract la toate
specialitãþile se va efectua conform numãrului de locuri
planificate.
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3) Taxele la studii în bazã de contract sunt
accesibile ºi variazã în funcþie de forma de învãþãmânt
ºi de specialitate.

Facilitãþi:
• Anumite scutiri de platã se prevãd pentru studenþii care
obþin note performante.

TERMENELE DE STUDII
• Învãþãmânt universitar de 3 ani (secþia zi) ºi de 4
ani (secþia cu frecvenþã redusã ºi seralã) la specialitãþile: Marketing ºi logisticã, Business ºi
administrare, Informaticã – pentru deþinãtorii
diplomelor de BAC ºi absolvenþii de colegii;
• Învãþãmânt universitar de 4 ani (secþia zi) ºi de 5
ani (secþia cu frecvenþã redusã ºi seralã) la toate
celelalte specialitãþi – pentru deþinãtorii diplomelor
de BAC ºi absolvenþii de colegii;
• Învãþãmânt universitar de 4 ani (secþia zi) ºi de 5
ani (secþia cu frecvenþã redusã ºi seralã) la specialitãþile: Business ºi administrare, Marketing ºi logisticã, Informaticã – pentru absolvenþii ºcolilor medii de culturã generalã;
• Învãþãmânt universitar de 5 ani (secþia zi) ºi de 6
ani (secþia cu frecvenþã redusã ºi seralã) la toate
celelalte specialitãþi – pentru absolvenþii ºcolilor
medii de culturã generalã;
• Învãþãmânt universitar, studii integrate (licenþã ºi
masterat) de 6 ani (secþia zi) ºi de 6 ani (secþia
seralã) la specialitatea Arhitecturã – pentru deþinãtorii diplomelor de BAC ºi absolvenþii de colegii;
• Învãþãmânt universitar, studii integrate (licenþã ºi
masterat) de 7 ani (secþia zi) ºi de 7 ani (secþia
seralã) la specialitatea Arhitecturã – pentru
absolvenþii ºcolilor medii de culturã generalã.
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LIMBILE DE STUDII
• Românã, rusã;
• Grupe specializate cu instruirea în

francezã, englezã, germanã.

CONCURSUL
DE ADMITERE
Condiþiile de organizare a concursului de admitere ºi termenele de prezentare a actelor se elaboreazã de cãtre
Ministerul Educaþiei ºi Tineretului al Republicii Moldova.
Despre condiþiile ºi termenele de admitere urmãriþi avizele noastre la radio,
TV, în gazetele republicane, precum ºi
la Comisia de admitere a UTM.

FORMELE
DE STUDII
Cu frecvenþã la zi,
cu frecvenþã redusã
UTM organizeazã cursuri de pregãtire de la 1 iulie (durata – 2 sãptãmâni) la „Desen artistic” pentru specialitãþile: „Arhitectura”, „Design interior”, „Design industrial”, „Design vestimentar”, „Sculpturã”, precum ºi la
alte discipline.








UTM vã aºteaptã!

COMISIA
DE ADMITERE:





UTM DISPUNE DE:
• Corp profesoral-didactic ºi ingineresc calificat: peste 1100 de lectori,
inclusiv cca 400 cu titluri ºtiinþificodidactice de academicieni, doctori habilitaþi, doctori în ºtiinþe, profesori ºi
conferenþiari universitari, lectori superiori;
• Bazã tehnico-materialã impunãtoare: 310 laboratoare didactico-ºtiinþifice, 85 de clase de computere; Proiectare asistatã de peste 1800 de
computere moderne, conectate la
INTERNET; o uzinã de producþie ºi
implementare a tehnologiilor avansate; ateliere de producþie;
• Baze de practicã în producþie; anual
peste 400 de studenþi îºi fac practica
în strãinãtate – România, Franþa, Canada, Germania, Italia, Rusia, Ucraina etc.;
• Studii de masterat ºi doctorat;
• Baze de sport, secþii de sport pe interese, discoteci, colective artistice pentru cântecul popular, de estradã, dans,
fanfarã, TVC;
• 9 cãmine studenþeºti; cantine, bufete
etc.
• Puncte medicale, Profilactoriu ºi Baze de odihnã la mare ºi în Codri pentru refacerea sãnãtãþii studenþilor ºi
colaboratorilor;
• Biblioteci ºi sãli de lecturã la toate
facultãþile.
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Òåõíè÷åñêèé
Óíèâåðñèòåò Ìîëäîâû
ñ ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèåé

объявляет прием на 2008-2009 учебный год
на бюджетной (бесплатной) или контрактной (платной) основе
на следующие факультеты и специальности:

Ýíåðãåòè÷åñêèé
ôàêóëüòåò:
Электроэнергетика; Электромеханика; Термоэнергетика; Инженерия и менеджмент в энергетике;
Инженерия и менеджмент качества.

Ôàêóëüòåò Èíæåíåðèè
è Ìåíåäæìåíòà
â Ìàøèíîñòðîåíèè:
Технология машиностроения;
Сельскохозяйственное машиностроение и оборудование; Производственные машины и оборудование; Инженерия и менеджмент в
машиностроении; Промышленный
дизайн; Иновационная инженерия
и трансфер технологий;

Ôàêóëüòåò
Èíæåíåðèè
è Ìåíåäæìåíòà
â Ìåõàíèêå:
Машины и аппараты пищевой
промышленности; Машины и
аппараты легкой промышленности;
Холодильные машины и установки,
системы кондиционирования; Оборудование и технология упаковки
продукции; Инженерия и технология автотранспорта; Инженерия
и менеджмент на транспорте. Операционные технологии на транспорте.

Ôàêóëüòåò
Ðàäèîýëåêòðîíèêè
è Òåëåêîììóíèêàöèè:
Радио – и телекоммуникации;
Электроника (опция – Радиоэлектронные системы); Оптоэлектронные системы; Инженерия и менеджмент в телекоммуникациях.

Ôàêóëüòåò
Êàäàñòðà, Ãåîäåçèè
è Ñòðîèòåëüñòâà:
Строительство и гражданская инженерия; Инженерия и менеджмент
в строительстве; Инженерия и менеджемент полезных ископаемых,
горное дело; Противопожарная инженерия и гражданская оборона;
Технология деревообработки;
Оценка недвижимости; Геодезия,
топография и картография; Право
(опция – имущественное).

Технический Университет
Молдовы (ТУМ) интегрируется
в Болоньский Процесс:
дипломы ТУМ-а будут признаны
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.

Ôàêóëüòåò
Âû÷èñëèòåëüíîé
Òåõíèêè,
Èíôîðìàòèêè è
Ìèêðîýëåêòðîíèêè:

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

Вычислительная техника; Электроника (опция – Микроэлектроника); Автоматика и информатика;
Информационные технологии;
Прикладная информатика; Инженерия биомедицинских систем.

Ôàêóëüòåò
Ýêîíîìè÷åñêîé
Èíæåíåðèè è Áèçíåñà:

Ôàêóëüòåò Òåõíîëîãèè
è Ìåíåäæìåíòà
â Ïèùåâîé
Ïðîìûøëåííîñòè:
Технология вина и продуктов
полученных посредством брожения;
Технология и менеджмент общественного питания; Технология пищевых продуктов (опции – Технология
хранения и переработки зерна;
Технология хлебопечения; Технология хранения и переработки плодов
и овощей; Технология производства
сахара и сахаросодержащих продуктов; Технология переработки
молока и молочных продуктов; Технология переработки мяса и производства мясных продуктов); Промышленные биотехнологии.

Ôàêóëüòåò Ë¸ãêîé
Ïðîìûøëåííîñòè:
Инженерия текстильной и кожаной продукции (опции – Моделирование и технология изготовления
швейных изделий; Моделирование и
технология изготовления изделий из
кожи и заменителей; Моделирование и технология изготовления
трикотажных изделий); Дизайн и
полиграфические технологии; Инженерия и менеджмент в лёгкой
промышленности; Промышленный
дизайн одежды.

Ôàêóëüòåò
Ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
è Àðõèòåêòóðû:
Архитектура; Градостроительство
и обустройство территорий; Водоинженерия и водоохрана; Инженерия
систем тепло- и газоснабжения,
вентиляция; Инженерия окружающей среды; Строительство дорог,
мостов и железнодорожных путей;

Pentru absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
universitar UTM organizeazã:
– Studii de masterat
– A doua diplomã de studii universitare
– Cursuri de perfecþionare ºi recalificare.

Бизнес и управление (опции –
Экономика и менеджмент в пищевой промышленности; Экономика и
менеджмент в строительстве);
Маркетинг и логистика.

На заочное отделение прием
осуществляется на все специальности только на
контрактной основе.
Зачисление на контрактной основе осуществляется на запланированные места. Стоимость обучения доступна и варьирует в зависимости от специальности и формы
обучения.

ÊÎÍÊ ÓÐ ÑÍÛÉ
ÎÒÁ ÎÐ
Условия проведения конкурса и
сроки приема заявлений определяются Министерством Просвещения
и Молодежи Молдовы. Об условиях
и сроках следите за нашими объявлениями по радио, ТВ, в республиканских газетах, а также в приемной Комиссии ТУМ-а.

ТУМ организует
подготовительные курсы с
1 июля (продолжительностью –
2 недели): „Художественный
рисунок” для специальностей:
„Архитектура”, „Дизайн
интерьера”, „Промышленный
дизайн”, „Дизайн одежды”,
„Скульптура”.

ÏÐÈÅÌÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß:
г. Кишинев,
пр. Штефан чел Маре, 168,
учебный корпус №1,
к. 1-119.
Тел. 23-51-85

Для выпускников вузов ТУМ
организует обучение:
– на курсах мастерата
– для получения второго университетского диплома
– на курсах повышения квалификации и переквалификации.

În atenþia absolvenþilor de colegii!

Вниманию выпускников колледжей!

Durata de studii la UTM pentru absolvenþii de colegii poate
fi redusã în baza planurilor individuale de învãþãmânt.

Срок обучения в ТУМ для выпускников колледжей может
быть сокращён на базе индивидуальных планов обучения.



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Mesager Universitar, Mart ie 2008

6

DECANII DESPRE FACULTÃÞI
 
 
Istoria învãþãmântului superior în domeniul energetic ºi electrotehnic în RM îºi are
începutul în anul 1959, odatã cu crearea secþiei
„Inginerie Tehnicã” în cadrul Universitãþii de
Stat. Prima promoþie de ingineri a avut loc în
decembrie 1964. De atunci pânã în prezent
facultatea a pregãtit 7538 de ingineri.

Ion STRATAN,
decanul FEn, prof. univ., dr.

Facultatea de Energeticã asigurã cu specialiºti domeniile energeticii ºi electrotehnicii
ºi alte ramuri ale economiei naþionale. Absolvenþii FEn au competenþe atât în specializarea
obþinutã, în programare ºi utilizarea calculatorului, cât ºi în domeniul limbilor strãine, deoarece existã grupe speciale cu studiul aprofundat al limbilor englezã, francezã. FEn menþine relaþii de colaborare cu întreprinderile ºi
organizaþiile din domeniu, cu întreprinderile
Grupului „Union Fenosa”, precum ºi cu
Universitatea Paul Sabatier din Toulouse, Institutul Politehnic din Grenoble ºi Institutul Naþional de ªtiinþe Aplicate din Lyon, Franþa, Facultatea de ªtiinþe Aplicate din Mons, Belgia,
Universitatea Patras, Grecia, Universitatea
della Calabria, Italia, Universitatea Tehnicã din
Varna, Bulgaria, cu centre universitare din România, cum ar fi: Universitatea „Politehnica”,
Bucureºti, Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi”, Iaºi, Universitatea Tehnicã din Timiºoara, Universitatea din Craiova, Universitatea
„Transilvania”, Braºov, precum ºi cu Centrele
Universitare din Rusia ºi Ucraina. Studenþii
utilizeazã 5 sãli de calculatoare conectate la
Internet, o bibliotecã ºi 30 de laboratoare
didactice. În cadrul FEn s-au format cunoscute personalitãþi:
Mihail Codin, dr. hab. în sociologie, vicepreºedinte al Academiei de ªtiinþe Sociologice
ºi Umanistice (Moscova), membru al Uniunii
Scriitorilor din Rusia; Valentin Gherih, ºef de
departament ИНТЕР РАО ЕЭС; Oleg Tereºco, dr. hab., prof. univ., directorul Institutului
de Perfecþionare a Funcþionarilor de Stat din
Rusia; Ion Dosca, ex-campion mondial la jocul
de dame; Serghei Andros, director general al
AOO „Тюмень Энерго”; Marcu Rîmiº, director general ÎS „Moldelectrica”; Igor Savin,
director general RED Nord; Mihai Cernei, director general SA „Moldelectromontaj”; Alexandru Comarov, director general SA CET-2;
Dumitru Braghiº ºi Valeriu Calmaþui,
deputaþi în Parlament; Valerii Usatâi, Serghei Boreþ, businessmani vestiþi în þarã, º.a.
Se poate ferm constata cã absolvenþii facultãþii nu cunosc frica ºomajului, ba dimpotrivã, deseori au posibilitate de a alege din multiplele oferte solicitate.


 
 
 
 
Facultatea a fost fondatã la 30 aprilie 1964
în cadrul Institutului Politehnic din Chiºinãu,
atunci purtând denumirea de Facultatea de
Mecanicã.
Facultatea dispune de cadre didactice ºi
bazã tehnico-materialã pentru pregãtirea cadrelor inginereºti de înaltã calificare în domeniul
construcþiei de maºini ºi design industrial.

La dispoziþia studenþilor sunt puse 4 sãli
de calculatoare conectate la Internet, 30 de
laboratoare didactice. Ele permit profesorilor
ºi studenþilor sã desfãºoare o amplã activitate
didacticã ºi ºtiinþificã.
Facultatea întreþine relaþii de colaborare cu
centrele universitare din SUA, Marea Britanie, Franþa, Germania, România, Rusia,
Ucraina.
În ultimii 5 ani au fost organizate 6 conferinþe internaþionale cu publicarea a 14 volume de lucrãri ºtiinþifice. Anume facultatea
noastrã a constituit un început de bun augur
în lumea ºtiinþei prin academicianul Ion
BOSTAN, rectorul Universitãþii Tehnice din
Moldova, ilustru savant, mândria nu numai a
facultãþii, ci ºi a întregii republici.
Departe de baºtinã au dus faima facultãþii
4 inventatori emeriþi ai Republicii Moldova,
4 inventatori de elitã ai României, 7 laureaþi ai
Premiului de Stat în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii
din Republica Moldova, 5 laureaþi ai Premiului
Tineretului în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii, 2
deþinãtori ai medaliei de aur „Henri Coandã”,
decernate pentru merite deosebite în creativitatea tehnicã.
Ingineria se impune pretutindeni în lume
ca fiind principalul avanpost ºi etalon al
creativitãþii ºi eficienþei activitãþii umane. Un
absolvent al FIMCM este pregãtit nu doar
pentru a fi un simplu inginer. Indiferent de
specializarea absolvitã, facultatea noastrã asigurã o pregãtire generalã pentru viaþã.
Astfel, orice student este pregãtit în cel
puþin 3 direcþii de interes general: – Cunoºtinþe
ºi abilitãþi în domeniul specialitãþii respective;
– Cunoaºterea ºi folosirea la nivel avansat a
calculatorului – instrument modern de utilizare
universalã; – Deprinderi ºi cunoºtinþe în
management, marketing, contabilitate, calitate, logisticã, analiza economico-financiarã.

calculatoare conectate la Internet, 5 automobile pentru studiu ºi instruire, bibliotecã,
colecþie de literaturã ºtiinþificã, sãli de lecturã,
cantinã studenþeascã. FIMM colaboreazã fructuos cu instituþiile de învãþãmînt ºi întreprinderile din R. Moldova, România, Ucraina, Rusia, Olanda, Slovenia.
Studenþii noºtri pot obþine permis de conducere a automobilului, au posibilitatea sã-ºi
perfecþioneze cunoºtinþele în cadrul practicilor
de producþie ºi tehnologice la întreprinderile din
R. Moldova, România.

numãrul curent al ziarului. Importanþa în
creºtere a acestui domeniu este cauzatã de
faptul cã mijloacele electronice ºi de comunicaþii sunt tot mai mult utilizate practic în
toate ramurile economiei naþionale. De aici
ºi rezultã spectrul larg al întreprinderilor
ce aºteaptã absolvenþii facultãþii pentru
angajarea lor în serviciu.
Facultatea dispune de un centru de calcul,
7 sãli de calculatoare ºi de 25 de laboratoare
înzestrate cu o gamã largã de echipamente
pentru instruire ºi cercetare: diverse sisteme
radioelectronice, microprocesoare ºi dispozitive cu microprocesor, elemente ºi dispozitive
electronice, staþii de transmisiune, radio ºi
televiziune, sisteme optoelectronice etc. La
facultate se pregãtesc ingineri în sisteme radioelectronice, optoelectronice ºi de telecomunicaþii cu studierea aprofundatã a managementului domeniului respectiv.
La solicitarea studenþilor se studiazã aprofundat limbile moderne (engleza, franceza,
germana) cu predarea în aceste limbi ºi a unor
discipline de specialitate. O atenþie deosebitã
este acordatã instruirii în grupe de elitã în care
sunt înscriºi cei mai dotaþi studenþi.
Absolvenþii facultãþii, posedând o amplã
pregãtire teoreticã ºi practicã, sunt antrenaþi
atât în proiectarea, producerea ºi deservirea
echipamentului electronic ºi de comunicaþii,
cât ºi în procesul de elaborare a produselor
soft respective.

Vasile CARTOF EANU,


 
 
 

decanul FIMM, conf., dr.

Mulþi dintre absolvenþii facultãþii noastre
exercitã actualmente funcþii de miniºtri ºi viceminiºtri, conducãtori de departamente, manageri de întreprinderi, preºedinþi de asociaþii
ºi firme, directori tehnici sau comerciali, ingineri pentru exploatarea ºi repararea transportului auto, ofiþeri ºi conducãtori de secþii
ºi departamente la Poliþia Rutierã de Stat, ingineri mecanici, ºefi de secþii în industriile alimentarã, uºoarã ºi de ambalare a produselor,
cadre didactice în ºcolile profesionale, colegii
ºi universitãþi, colaboratori ºtiinþifici în instituþiile de cercetãri ºtiinþifice, colaboratori în
organele de supraveghere de stat.

 

 


Alexei TOCA,
decanul FIMCM, conf., dr.

Absolvenþii facultãþii sunt solicitaþi de
cãtre agenþii economici în domeniu din
republicã, activeazã cu succes în specialitate peste hotare (Slovenia, Grecia, Spania,
Franþa, Germania, România, Rusia, Ucraina
etc.). În ultimul timp se manifestã interes pentru
angajarea lor de cãtre firmele japoneze (15 absolvenþi sunt angajaþi la Sol-Plus LTD ºi ARKK
LTD ºi se aflã în Japonia) ºi cele olandeze (8
absolvenþi) în perspectiva organizãrii întreprinderilor pe teritoriul RM.

Pentru absolvenþii ºcolilor medii de culturã generalã, liceelor ºi colegiilor pasionaþi de
Electronicã ºi Telecomunicaþii în toate aspectele: radio ºi televiziune, transmisiuni optoelectronice, comunicaþii mobile, tehnica audiovideo, sisteme electronice pentru automatizarea diverselor procese, electronica în transporturi ºi aviaþie, microprocesoare ºi computere în reþelele de telecomunicaþii, protecþia
informaþiei ºi comunicarea prin Internet, rãspunsul la întrebarea „Unde sa-mi continui


 
 
  
Facultatea a fost organizatã odatã cu
fondarea Institutului Politehnic din Chiºinãu,
la 30 aprilie 1964, atunci purtând denumirea
de Facultatea de Mecanicã.
La facultate îºi fac studiile cca 1650 de
studenþi la secþia zi ºi 750 – la secþia cu frecvenþã redusã.
Ei sunt îndrumaþi de cãtre 134 de cadre
didactice, inclusiv 4 doctori habilitaþi, 5 profesori universitari, 54 de conferenþiari, doctori
în ºtiinþã. Facultatea este structuratã pe catedrele: Utilaj tehnologic industrial, Transportul
auto, Inginerie ºi management în transport,
Geometrie descriptivã ºi desen, matematicã
Superioarã.
Avem 2 centre didactico-ºtiinþifice, 25 de
laboratoare didactice ºi de cercetare, 4 sãli de

Nicolae ŢURCANU,
decanul FIEB, prof. univ., dr.

Serghei ANDRONIC,
decanul FRT, conf., dr.

studiile?” este la sigur urmãtorul: la Facultatea
de Radioelectronicã ºi Telecomunicaþii a
UTM. FRT este unica facultate în Republica
Moldova ce dispune de cadre didactice ºi bazã
tehnico – materialã adecvate cerinþelor pentru
pregãtirea cadrelor inginereºti de înaltã calificare în domeniul Electronicii ºi Telecomunicaþiilor, la specialitãþile nominalizate în
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Facultatea continuã tradiþiile învãþãmântului economic superior în Republica Moldova, învãþãmânt ce-ºi are începutul odatã
cu deschiderea Institutului Politehnic din Chiºinãu (1964), astãzi Universitatea Tehnicã a
Moldovei.
Instruirea economicã atât fundamentalã,
cât ºi specialã a viitorilor ingineri-economiºti a
fost ºi rãmâne unul dintre punctele forte ale
Universitãþii Tehnice a Moldovei. Absolvenþii
ei au ajuns sã merite înalte posturi de conducere în societate, în economia naþionalã: primminiºtri, miniºtri, conducãtori de departamente ºi concerne, manageri, ºefi ai miilor de întreprinderi de producþie. Acest fenomen se explicã prin faptul cã economia modernã se
sprijinã pe tehnologii avansate, pe inovaþii
tehnice ºi manageriale.

Dezvoltarea businessului mic ºi mijlociu
impune pregãtirea cadrelor de profil economic,
dar ºi cu o cunoaºtere bunã a specificului tehnic
ºi tehnologic din ramurã. Fiecare firmã are nevoie de manageri, contabili, marketologi, ingineri – cadre cu pregãtire economicã serioasã,
care organizeazã procesul de producþie ºi de
prestare a serviciilor, iar economia þãrii poate
prospera prin fondarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii cu proprietari pregãtiþi. Anume aceste
specialitãþi formeazã nucleul Facultãþii de Inginerie Economicã ºi Business. În cadrul facultãþii
funcþioneazã diferite ºcoli ºi centre specializate
pentru agenþii economici, oameni de afaceri,
absolvenþi ai liceelor, ºcolilor medii generale ºi
colegiilor. Cei mai buni absolvenþi sunt recomandaþi la studii de master, inclusiv în strãinãtate (Suedia).
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oferã premii pentru elevi din:

• Licee;
• ªcoli medii de culturã generalã;
• ªcoli profesionale;
• Colegii.
REG ULAM EN TUL
privind decernarea Premiului „Tânãrul creator” de cãtre Senatul Universitãþii
Tehnice din Moldova în domeniile „Creativitatea tehnicã” ºi „Creativitatea
artisticã: arhitecturã, design, desen artistic, picturã, sculpturã” pentru
elevi din Licee, ªcoli medii de culturã generalã, ªcoli profesionale ºi din Colegii
din Republica Moldova.
Aprobat la ºedinþa Senatului UTM din 28 martie 2006

1. Dispoziþii generale
1.1. Premiul se acordã pentru rezultatele meritorii obþinute în domeniile
„Creativitatea tehnicã” ºi „Creativitatea artisticã” pe parcursul unui an
ºcolar;
1.2. Participanþii la Concurs pot fi elevi
ai claselor superioare (de regulã) ºi ai Colegiilor, individual sau în echipã, reprezentatã printr-un delegat împuternicit;

Inginerul secolului XXI,
fiind liber de operaþiunile
rutiniere, preluate de calculatoare, va avea mai mult timp
rezervat viziunii de ansamblu,
a muncii cu adevãrat creative.
Actualmente cca o pãtrime din
volumul total al schimburilor
comerciale la nivel mondial este
reprezentat de invenþii, design,
opere literare etc.
Cu alte cuvinte, se manifestã o tendinþã
de intensificare a schimburilor internaþionale de produse sciento- ºi art-intensive,
caracterizate printr-un conþinut crescând
de consum de muncã intelectual-creativã
ºi tehnologii de vârf. Secolul XX, considerat secolul marilor revoluþii sociale, ºtiinþifice, tehnice etc., a pus cu pregnanþã în
luminã rolul omului ºi al valorilor sale psihice, intelectuale ºi morale, al inteligenþei
ºi capacitãþii sale de creaþie, iar secolul XXI
deja este numit secolul „aurului cenuºiu”.
Astãzi trebuie sã recunoaºtem cã fiecare dintre noi deschide ochii într-o lume
plinã de invenþii mai mari sau mai mici,
pe care le considerã ca ceva natural, de
la sine înþeles, ceva dat, pentru care nu
cheltuieºte nici un minut pentru a intra în
esenþele ascunse ale acestora. De abia
când i se pun unele întrebãri considerate
„curioase”, fiecare dintre noi constatã cã

1.3. Liceul, ªcoalã medie de culturã
generalã, ªcoala profesionalã, Colegiul
vor scrie o caracteristicã succintã a competitorului (competitorilor) pentru esenþa
premiului solicitat;
1.4. Participanþii la concurs vor prezenta caracteristica semnatã de cãtre
directorul liceului, ºcolii, colegiului, precum ºi lucrãrile în domeniile nominalizate
(aparate, mecanisme, machete, scheme

etc.), descrierea acestora ºi o fotografie
4x3 cm, pe parcursul lunilor martie-aprilie
a.c. la Comisia de admitere a Universitãþii Tehnice din Moldova,
mun. Chiºinãu, bd. ªtefan cel Mare, 168,
blocul nr. 1,
tel. 23-51-85.
2. Aprecierea lucrãrilor
prezentate la concurs
2.1. Preºedintele Comisiei permanente
pentru decernarea premiilor Senatului
Universitãþii Tehnice din Moldova desemneazã Comisiile de experþi pentru examinarea ºi aprecierea lucrãrilor prezentate
la Concurs.

Creativitatea tehnică concurs republican
pentru elevi în
Anul Tineretului 2008
nu poate rãspunde prompt la aceste esenþe, între altele, pentru cã „nu ºi-a pus
problema”. Acesta este primul pas pentru
un inventator – de a-ºi formula problema.
Practic, nu se poate realiza nimic ºi nu
se poate produce nici o schimbare, dacã
în colectiv nu este instaurat un climat, care
sã impulsioneze creativitatea. Toate acestea implicã existenþa unor precondiþii, cum
ar fi libertatea pentru creativitate, pentru
inteligenþã cu atributele ei constructive,
acþionale, transformatoare, ce presupun
subdiacent virtuþi creatoare. Acest lucru a
fost realizat în mod plenar la UTM pe
parcursul existenþei sale de peste 40 de
ani. Spre deosebire de centrele ºtiinþifice,
unde se efectueazã cercetare purã, într-o
instituþie de învãþãmânt superior creativitatea tehnicã are douã funcþii distincte:
• funcþia productivã – cea de producere a
ideilor ºi produselor scientointensive;

A V I Z:

    

     
     

5 aprilie 2008 – desenul, fizica, ora 9.30;
– chimia, informatica, ora 12.00.
12 aprilie 2008 – matematica, ora 9.30;
– „Ziua uºilor deschise”, ora 12.00.

• funcþia educativã – cea de instruire creativã a generaþiei tinere, prin care se formeazã personal de concepþie, iniþiatori de
activitãþi, proiectanþi, programatori, organizatori, cercetãtori, în general, anticipatori ai unor activitãþi generatoare de
progres tehnic ºi social, creatori.
Pe parcursul existenþei sale de peste 40
de ani, la Universitatea Tehnicã au activat
cca 850 de inventatori, creând cca 4000
de invenþii. Concomitent, un numãr impresionant de invenþii a fost creat de cãtre
cei cca 65 000 de ingineri, pregãtiþi la
Universitatea Tehnicã din Moldova, care
activeazã la diverse întreprinderi industriale, întreprinderi mici ºi mijlocii etc.
Administraþia UTM încurajeazã creativitatea tehnicã. Printr-o decizie a Senatului, universitatea acoperã toate cheltuielile de brevetare ºi menþinere în vigoare
a brevetelor de invenþie, stimuleazã mate-

2.2. Comisiile nominalizate repartizeazã în ordine descrescãtoare locurile
ocupate de cãtre participanþi.
3. Premii
3.1. Pentru fiecare domeniu de creativitate se acordã câte un premiu de 500
de lei.
3.2. Fiecare premiu este însoþit de o
Diplomã, semnatã de cãtre rectorul
UTM, academicianul, prof., univ., doctor
habilitat, Ion Bostan.
3.3. Înmânarea premiilor ºi Diplomelor „Tânãrul creator” în domeniul creativitãþii nominalizate se va efectua la ºedinþa Senatului UTM din luna mai a.c.
rial (în limite rezonabile) inventatorii,
organizeazã anual concursul „Cel mai
bun Inventator al Anului”, acordã
burse „Henri Coandã” celor mai buni studenþi inventatori, acoperã cheltuielile
legate de prezentarea anualã de cãtre
inventatorii UTM la Expoziþia Internaþionalã „INFOINVENT” a celor mai importante invenþii, stimuleazã pe multiple
cãi elaborarea de cãtre studenþi a proiectelor de diplomã, bazate pe utilizarea
propriilor invenþii.
De menþionat cã la UTM s-au format
mai multe ºcoli de creaþie inginereascã.
Una dintre cele mai productive este ºcoala
fondatã de acad. Ion Bostan, rectorul
UTM, care a înregistrat peste 160 de invenþii importante, o bunã parte a cãrora
fiind realizatã în modele experimentale
ºi prototipuri industriale. Pe parcurs a fost
creat Centrul de creativitate tehnicã ºi
Cercul tinerilor inventatori, care întruneºte tineri cercetãtori, doctoranzi ºi
studenþi. Un numãr important de inventatori a cunoscut plãcerea procesului de
creaþie încã de pe bãncile universitãþii.
Acest lucru continuã astãzi prin introducerea în planurile de învãþãmânt a unor
discipline noi sau compartimente de creativitate tehnicã, fapt ce stimuleazã creativitatea studenþilor.
Valeriu DULGHERU,
şef catedră, doctor habilitat

de studii cu 50% (dacã, prin concurs, nu au câºtigat locuri
bugetare); Diplome de gradul II.
Pentru locul III: trei persoane, care pot fi înmatriculate la UTM pe bazã de contract cu reducerea taxei
de studii cu 25% (dacã, prin concurs, nu au câºtigat locuri
bugetare); Diplome de gradul III.
Premii bãneºti pentru învingãtorii înmatriculaþi la UTM
se vor oferi în luna octombrie 2008:
locul I – 1000 de lei; locul II – 750 de lei;
locul III – 500 de lei.

UTM VÃ AªTEAPTÃ!

Distincþii pentru învingãtorii Olimpiadei:

Adresa Olimpiadei: Chiºinãu, bd. Dacia, 39, corpul
Pentru locul I: o persoanã, care poate fi înmatriculatã
la UTM la specialitatea solicitatã pe bazã de buget (fãrã de studii nr. 9, UTM.
Comisia de admitere:
taxã de studii); Diplomã de gradul I.
Pentru locul II: douã persoane, care pot fi înma- Chiºinãu, bd. ªtefan cel Mare ºi Sfânt, 168, birou 111,
triculate la UTM pe bazã de contract cu reducerea taxei tel. 23-51-85, 92-92-28.
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Universitatea Tehnicã
din Moldova are o permanentã
preocupare în ceea ce priveºte
alternarea muncii intelectuale
cu efortul fizic,
cu educaþia fizicã.
În felul acesta se menþine
buna sãnãtate a studenþilor,
iar succesele lor la carte
sunt mereu mai mari.
Aºadar, în orarul sãptãmânal pentru anii I
ºi II disciplina „Educaþia fizicã” este obligatorie.
Miile de studenþi, sub îndrumarea profesorilor

de înaltã calificare, împânzesc cele 4 baze ºi
terenuri largi de sport, amplasate în spaþii ecologice cu multã verdeaþã. Ei fac gimnasticã,
alergãri, jocuri sportive – tot ce prevede programul referitor la fortificarea tânãrului
organism, diferenþiat fiind, se înþelege, efortul
pentru bãieþi ºi efortul pentru fete.
Bazele sportive la UTM se aflã într-o dezvoltare continuã. De exemplu, pe lângã cele
douã stadioane existente s-au construit ºi altele
douã de nivel european, unul având covorul
câmpului de fotbal din iarbã artificialã. Pe acest
covor joacã fotbal ºi echipe internaþionale.
Alãturi sunt amenajate mai multe terenuri
pentru tenisul de câmp, pe care au loc ºi com-

petiþii internaþionale la celebra Cupã Davis.
Acum se aflã în construcþie o piscinã sportivã.
Recent a fost dat în exploatare un Complex
Sportiv al Tineretului de nivel naþional.
UTM dispune ºi de o impunãtoare salã
pentru diferite sporturi – salã polivalentã.
Studenþii doritori de a se ocupa în secþii ºi
cluburi de sport au totul la dispoziþie: fotbal,
volei, baschet, rugby, tenis, lupte libere, lupte
greco-romane, judo, badminton, atletism, haltere, tragere la þintã, joc de dame, ºah, sporturi
de apã etc. – în total 18 probe sportive. Pe
parcursul anului de studii se organizeazã
diferite competiþii între studenþii de la diferiþi
ani de studii, de la diferite facultãþi, campusuri,

cãmine, precum ºi pentru întâietate pe întreaga
universitate – mare conglomerat de cca 22 mii
de studenþi. Urmeazã apoi competiþiile între
universitãþile din RM. Aceste competiþii se
numesc Universiade.
Universitatea Tehnicã din Moldova este
consideratã drept una dintre cele mai sportive
instituþii de învãþãmânt superior din RM. La
Universiadele republicane, în toate cele 18
probe de sport, UTM ocupã locuri premiante:
I, II ºi III. O mândrie aparte avem pentru
echipele UTM la jocurile sportive. Echipele de
fotbal, bãieþi ºi fete, joacã în diviziile republicane. La nivel republican se aflã echipele UTM

Fiecare al patrulea student
înmatriculat în Moldova va fi la UTM

de volei, bãieþi ºi fete, lupte libere, judo, grecoromane, handbal, tenis etc. Echipa de rugby a
UTM atinge performanþe de culme. De fapt,
ea reprezintã Republica Moldova la competiþiile
internaþionale. Universitatea Tehnicã din Moldova, dragi elevi, are tradiþii bogate, dispune
de o bazã materialã solidã ºi de aceea poate
realiza asemenea succese în sport.
Între cele 10 facultãþi ale UTM au fost
lansate campionate consacrate Anu lui
Tineretului 2008 la urmãtoare probe
sportive: atletism, badminton, baschet, fotbal,
volei, tenis de masã, ºah, joc de dame.
La Complexul Sportiv al Tineretului de la
UTM în luna mai va avea loc acþiunea cultural-sportivã „Ziua sportivului”, consacratã
Anului Tineretului. Noi zicem: „Ingineri
de calificare înaltã ºi sportivi de performanþã”.Veniþi la studii ºi la sport la UTM! În
aulele, în laboratoarele, pe stadioanele
UTM vã puteþi crea „o minte sãnãtoasã
în corp sãnãtos”, precum spuneau strãbunii noºtri latini.
La UTM personalitatea studentului se
manifestã neapãrat ºi în plan artistic. Foarte
mulþi studenþi de la diferiþi ani, de la toate cele
10 facultãþi vin cu plãcere dupã lecþii la cercurile
artistice.
Fanfara UTM este unicã între colectivele
artistice universitare din RM. Funcþioneazã din
1975. Fanfariºtii UTM concerteazã deseori la
facultãþi, dar ºi în faþa publicului larg din
Republica Moldova, România, alte þãri. Repertoriul conþine ºi opere de naturã clasicã.
Fanfara Universitãþii Tehnice este distinsã
cu multe Diplome ºi premii. Ansamblul de
muzicã ºi dans popular „Tinereþea” de
la UTM are succese recunoscute în þarã ºi în
strãinãtate. Din 1965, când a fost fondat
de Vladimir Curbet, artist emerit al RM,
actualmente conducãtorul Ansamblului
republican academic „JOC”, a concertat
la Moscova, Sankt-Petersburg, Odesa,
Minsk, Ujgorod, Lvov, Tallin, Erevan, Kazan, de asemenea în Polonia, Austria,
Germania, România, Bulgaria, Croaþia,
Olanda, Grecia. Ansamblul deþine foarte
multe titluri de Laureat al diferitelor festivaluri internaþionale. Cine cântã ºi danseazã în ansamblu? Desigur cã studenþii
Universitãþii Tehnice din Moldova. Locul
celor care pleacã, dupã absolvire, îl iau
nou-veniþii studenþi.
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„Perpetuum mobile” se numeºte echipa
TVC (Tinereþe, Vis, Cutezanþã) a UTM, în cadrul cãreia studenþii îºi dezvoltã capacitãþile
artistice teatrale, muzicale, de dans, de improvizare etc.
„Balul bobocilor” este sãrbãtoarea
anualã în care îºi revarsã talentele artistice ºi se
distreazã tinereºte studenþii anului I, ajutaþi
desigur de colegii lor de la anii superiori. Formaþia vocal-instrumentalã a UTM dezvoltã
talentele acelor studenþi – fete ºi bãieþi – care
preferã estrada.
Secþia dansuri sportive a UTM se bucurã de o mare popularitate între studenþii iubitori ai genului dat.
TVC de la facultãþi – colective artistice
care cuprind multã lume studenþeascã, avântatã în cizelarea executãrii de dans, muzicã,
acrobaþii verbale-umoristice pentru a învinge
în întrecere.
Toate acestea constituie un element natural
în larga viaþã universitarã la UTM. Avem specialiºti, avem condiþii pentru a dezvolta tineretul
ºi sub aspectul sociabil al artisticului, adicã a
forma un Om multilateral dezvoltat.
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