
O asemenea Olimpiadă este foar-
te binevenită pentru elevii aflaţi acum 
în prag de absolvire. Gândindu-se cu 
emoţii la alegerea studiilor de mai de-
parte, ei au avut astfel posibilitatea de 
a se autopretesta, a vedea, a „simţi” fie-
care ce grad de pregătire are pentru a 
urma o anumită universitate, facultate. 
Mulţi, destul de mulţi elevi s-au sculat 
odată cu zorii în aceste zile de aprilie 
pentru a ajunge la Chişinău tocmai de 
la Briceni sau Vulcăneşti, Cahul sau Şol-
dăneşti, Străşeni sau Nisporeni pentru 
a participa la Olimpiada Tehnică orga-
nizată de UTM. 

În anul acesta la Olimpiada Teh-
nică au participat peste 500 de ele-
vi. La ora 9.30 în faţa audienţei au 
ieşit rectorul UTM, dl Ion Bostan, 
academician al AŞM, decanii celor 
10 facultăţi, profesorii antrenaţi în 
organizarea Olimpiadei. Cuvintele 
adresate tinerilor se refereau la di-
feritele aspecte economico-sociale 
ale vieţii noastre, pe care prin efort 
comun şi continuu noi o construim, 
inclusiv prin studiile pentru care ei, 
elevi din clasele absolvente, le vor 
urma fie la UTM, fie la alte institu-
ţii de învăţământ superior din RM, 
pentru a se forma ca specialişti.

Astăzi diapazonul specialită-
ţilor pe care le oferă UTM este foarte 
vast – peste 80 la număr, acoperind în 
fond toate ramurile economiei naţiona-
le. UTM va pregăti specialişti şi pentru 
industria petrolieră, deoarece acum, 
în condiţiile globalizării, agenţi econo-
mici din RM exploatează zăcăminte de 
petrol şi în alte părţi ale lumii, de aici 
şi necesitatea formării unor asemenea 
specialişti în RM. 

La lista specialităţilor de la UTM vom 
adăuga şi liste de la multe alte univer-
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La fel ca acum o sută sau o mie 
de ani,  primăvara aduce în casele 
şi în suflele noastre strălucirea 
neîntinatei lumini a Învierii. 

Lumină care ne ajută să ne 
regăsim, să ne rulegem 
şi să ne bucurăm 
împreună pentru vtea 
cea mântuitoare: 
„Hristos a înviat!”.
Fie ca lumina 
actei Învieri să vă călăuzească 
mereu paşii, revărsând asupra 
Domniilor Voastre bogatele sale 
daruri: sănătate, pace, iubire, 
armonie!

Un Paşte fericit tuturor!

sităţi din republică, formând astfel ta-
bloul complet, care, de bună seamă, 
fundamentează întregul nomenclator 
de specialităţi necesare azi pentru ridi-
carea economiei naţionale. 

Participanţii la Olimpiada Tehnică 
reprezintă elita tineretului studios, din 
moment ce şi-au manifestat voinţa de 
a se încadra în această competiţie a cu-
noştinţelor de nivel naţional. De fapt, ei 
pot alege liber universitatea, facultatea 
pe care o vor urma, aceasta fiind poa-
te UTM, dar poate USM, ASEM, USMF, 
UASM, Olimpiada Tehnică organizată 
de UTM fiind o acţiune cu un pronunţat 

fundal patriotic 
– de a stimula în 
general tinere-
tul la studii, căci 
ne mişcăm spre 
o societate a cu-
noaşterii, spre 
in tegrare în Spa-
ţiul European 
Uni  versitar Unic, 
pro  pulsat de Pro-
cesul Bologna, la 
care şi Republi-
ca Moldova este 
parte. 

Olimpiada Teh-
nică a fost suc-
cedată de o altă 
acţiune de am-

ploare – Ziua Uşilor Deschise la UTM, 
organizată pe 12 aprilie. În această zi, 
conducerea UTM, decanii facultăţilor 
au descris în faţa tinerilor prezenţi la 
ma nifestare toate condiţi i le de studii 
şi de trai, acestea atingând standarde 
înal te: corp pro fesoral calificat – peste 
900 de cadre universitare, inclusiv 400 
cu grade, titluri ştiinţifico-didactice de 
academicieni, doctori habilitaţi, docto-
ri, profesori, conferenţiari universitari; 
bază tehnico-materială impunătoare 

În conformitate cu politica UTM în 
domeniul asigurării calităţii studiilor, 
„Planului de activităţi privind pre ve-
nirea şi contracararea corupţiei la 
UTM” şi excluderii fenomenelor ne-
gative pre zente în societate, Senatul 
UTM a decis crearea adresei  e-mail: 

quality.utm@gmail.com
Orice persoană poate expedia la 

adre sa sus menţionată sugestii, opinii 
şi informaţii ce pot contribui la men-
ţinerea şi îmbunătăţirea atmosferei în 
universitate. 

Mesajul va fi recepţionat de o per-
soană obligată să respecte confiden-
ţialitatea şi să transmită conţinutul res-
pectiv factorilor de decizie ai UTM.

Pro Calitate

În atenţia studenţilor  
şi angajaţilor UTM

      UTM a organizat 
Olimpiada Tehnică şi Ziua Uşilor Deschise

U niversitatea Tehnică din Moldova a organizat în zilele 
de 5 şi 12 aprilie, urmând o tradiţie stabilă, Olimpiada 

Tehnică la desen, fizică, chimie, informatică, matematică, 
pentru elevii din clasele absolvente ale liceelor, şcolilor medii 

de cultură generală şi colegiilor din toată republica.  

– 310 laboratoare didactico-ştiinţifice, 
85 clase cu proiectare asistată de peste 
1800 de calculatoare performante co-
nectate la Internet, 12 blocuri cu multe 
etaje pentru cămine, 9 blocuri de stu-
dii bine echipate din punct de vedere 
didactico-metodic, dislocate în trei 
cam pusuri ale capitalei; un Complex 
Spor tiv al Tineretului cu patru stadioa-
ne; o Sală Polivalentă pentru sporturi şi 
cercuri artistice; un Centru naţional de 
Informare şi Orientare Profesională (Ce-
nIOP), unde se concentrează informaţia 
privind practica şi viitoarele locuri de 
muncă după absolvirea facultăţilor etc. 

Statul oferă anul acesta mai multe 
locuri pe baza bugetului – la UTM circa 
1800 – fapt ce înlesneşte admiterea la 
studii pentru o mare parte din tineretul 
absolvent. 

Cele 1800 de locuri oferite pentru 
UTM de la bugetul de stat vor fi su-
plimentate, la dorinţă, de învingătorii 
Olimpiadei Tehnice, care, pe lângă pre-
miile băneşti care urmează a fi oferite 
în luna octombrie 2008 – 1000 de lei 
(locul I), 750 de lei (locul II) şi 500 de lei 
(locul III), vor dispune de anumite faci-
lităţi în cazul admiterii la UTM: deţină-
torul locului I (o persoană) va putea fi 
înmatriculat la specialitatea solicitată 
pe bază de buget (fără taxă de studii); 
deţinătorii locului II (2 persoane) şi deţi-
nătorii locului III (3 persoane) vor putea 

fi înmatriculaţi pe bază de contract cu 
reducerea taxei de studii cu 50% şi res-
pectiv 25% (dacă, prin concurs, nu au 
câştigat locuri bugetare) (lista premian-
ţilor vezi în pag.8).

În Anul Tineretului-2008 UTM este 
îndreptăţită să-şi pună la activ aceste 
acţiuni încurajatoare, optimiste pentru 
societate – Olimpiada Tehnică şi Ziua 
Uşilor Deschise – organizate tradiţional 
în luna aprilie pentru elevii din clasele 
absolvente din toată republica.

La începutul acestui an Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Eu ro-
 pene al RM a lansat concursul de elabo-
ra re a siglei şi slo ganului Preşedinţiei 
RM la Procesul de Cooperare în Europa 
de Sud-Est (SEECP), al cărei preşedinţie 
va fi exercitată de ţara noastră în 2008-
2009. 

Pe 20 martie 2008, la MAEIE a avut loc 
ceremonia premierii câştigătorului Con-
cursului Naţional al respectivei sigle. Cel 
mai reuşit mesaj al Preşedinţiei RM la SE-
ECP a fost recunoscut conceptul elaborat 
de colegul nostru de la UTM – dl Andrei 
Chiciuc, conferenţiar la Catedra „Electro-
mecanică şi Metrologie”.

Laureatul a fost felicitat de către dl 
Andrei Stratan, viceprim-ministru, mini-
strul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-
pene al RM. 

Vom menţiona că tehnicile de elabo-
ra re a logou-rilor (brand-urilor) sunt stu-
 diate în cadrul cursului „Tehnologii In for-
maţionale în Business”, predat masteran-
zilor de la specialitatea „Inginerie şi Ma na-
gementul Calităţii” de către conf. dr. ing. 
Andrei Chiciuc, autor al multiplelor logo-
uri şi site-uri WEB. 

Ilie NUCĂ,                                                      
 conf. dr. ing.,  şef catedră EMM

Andrei Chiciuc – laureat 
al concursului pentru sigla 
Preşedinţiei RM la SEECP

pentru elevii din clasele absolvente din toată republica
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Consiliul Rectorilor din RM

Dl Nicolae Ţurcanu, decanul FIEB, 
conf., dr., a demonstrat prin informaţii 
şi tabele elocvente la ecran că maste-
ratul cel mai numeric din cadrul UTM 
este la FIEB. În total pe facultate – 47 de 
masteranzi. 

Masteratul pro-
fe sional (cunoştin-
ţe şi practică într-o 
pro fesie concretă) şi 
masteratul de cerce-
tare (pregătire fun da-
mentală într-o ramu-
ră ştiinţifică – cerce-
tări pen tru acumula-
rea unor cunoştinţe noi) – acestea sunt 
cele două masterate care se profilează 
tot mai distinct în discuţiile actuale pe 
plan european şi, desigur şi la noi.

Dl Ţurcanu a adus argumente pen-
tru masteratul profesional în condiţiile 
Republicii Moldova, unde potenţialul 
/aria cercetărilor ştiinţifice este mai 
modest comparativ cu ţările mari. Sau 
poate ar fi înţelept se să combine mas-
teratul profesional cu cel de cercetare? 
De altfel, acest aspect poate fi urmărit 

în diferite ţări din Occident. Vorba e că 
masteratul „curat de cercetare” ar putea 
reduce posibilităţile absolventului la 
angajarea în câmpul muncii.

Decanul Ţurcanu a optat pentru o 
mai mare „profesionalizare” şi a ciclu-
lui I – Licenţă. De aceea unele module 
fundamentale ar trebui scoase din cir-
cuitul Licenţei şi transferate la Masterat. 
Cu profesionalizarea mai accentuată a 
ciclului I – Licenţă noi vom înlesni anga-
jarea în câmpul muncii a absolventului-
licenţiat.

În cadrul şedinţei s-a văzut că una şi 
aceeaşi disciplină didactică, de exem-
plu, chimia, poate fi/este la ambele ci-
cluri universitare – Licenţă şi Masterat, 
numai că la masterat ar putea fi numită 
„Chimia – curs avansat”, să zicem.

Mulţi absolvenţi ai ciclului I – Licenţă 
de la facultăţile inginereşti doresc să-şi 
facă masteratul în „Economie”. Aici tre-
buie ca FIEB să-şi fortifice toate prepon-
derenţele în concurenţa sa cu ASEM, 
astfel ca să poată atrage contingentele.

A fost atacat şi subiectul extinderii 
spectrului de specialităţi la ciclul I – Li-
cenţă. De exemplu, se observă absenţa 
pregătirii de proiectanţi. Deşi anume  
tot mai mulţi proiectanţi cere în ulti-
mul timp economia naţională. Obiecţia 
precum că nu avem cadre profesorale 
în această direcţie a fost respinsă printr-
un contraargument: să invităm cadrele 
respective pe baza unor condiţii expres 
din centrele universitare ale ţărilor veci-
ne – Ucraina, România etc.

În tema masteratului a raportat si-
tuaţia la zi şi decanul FCIM, dl Ion Bal-
muş, conf., dr.

Masteratul ciclul 
II universitar fiind o 
entitate universitară 
relativ nouă, cerută 
de Procesul Bologna 
pentru a facilita crea-
rea Spaţiului Univer-
sitar European Unic, 
generează multe 
sem ne de întrebare, 

răs punsul la care se caută cu o deose-
bită atenţie şi înţelepciune pedagogică 
în toate ţările, inclusiv în RM, inclusiv la 
Universitatea Tehnică din Moldova.
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Rectorul ASEM, dl Grigore Be los tecinic, prof. 
univ., dr. hab., mem   bru-corespondent AŞM, a pre -
zentat concepţia studiilor de masterat în cadrul 
instituţiei condusă de D-sa. 

Subliniind că baza noastră legislativă în ceea 
ce priveşte masteratul este acceptabilă, el a ac-
centuat că fiece instituţie de învăţământ supe-
rior, bizuindu-se pe preceptul de autonomie 
uni versitară, îşi va decide în mod independent 
programele de masterat. 

La ASEM, de exemplu, după ciclul I universitar 
de 3 ani – licenţă, urmează masteratul – ciclul II, 
cu durata de 2 ani. La anul I de masterat se apli-
că un „Plan de studii comun pentru programele 
de cercetare şi profesionalizare”, care însă la un 
moment dat se bifurcă: masteranzii aleg fie „pro-
fesionalizarea”, fie „cercetarea”. 

Astfel, la anul II specialităţile de studiu vor fi 
deja diferite pentru cele două categorii de mas-
teranzi: cei cu vectorul „profesionalizare” vor stu-
dia materii de natură aplicativă, iar cei cu vecto-
rul „cercetare” – materii fundamentale, ei având 
după absolvire drum deschis spre doctorat.

Admiterea la masterat se face prin 3 probe de 
exa minare: specialitate, limba modernă, cunoaşte-
rea calculatorului. Pentru ambele masterate (de 
pro fesionalizare şi de cercetare) solicitantul care 
vine dintr-un profil diferit va trebui să obţină 30 
de credite „de compensare”, acestea însemnând 
o sumă de cunoştinţe necesare pentru profilul 
nou ales.

Sigur că masteratul ca formă/ciclu de învăţă-
mânt poate/trebuie să existe numai în instituţiile 
de învăţământ superior acreditate, care au Siste-
mul de Management al Calităţii (SMC), cadrele 
didactice respective şi o dotare ştiinţifică pe mă-
sură.

Dna Viorelia Bătrânac-Moldovan, consilier 
al Preşedintelui Republicii Moldova în probleme-

le culturii, învăţămân tului şi ştiinţei, a evidenţiat 
în context că formula ciclurilor universitare poa-
te fi flexibilă pentru diferite specialităţi: 3+2 sau 
4+1. 

În toate judecăţile privind învăţământul uni-
versitar e bine să avem în vedere finalităţile: ce 
finalitate se cere pentru ciclul I – licenţă şi ce fina-
litate se cere pentru ciclul II – masterat. 

Dacă, de exemplu, vom oferi prea multe dis-
cipline fundamentale/teoretice la ciclul I, absol-
venţii nu vor putea să se includă în munca prac-
tică, adică vom rata tocmai prevederea finalităţii 
acestui ciclu.

60 de credite pentru un singur an de maste-
rat (în cazul formulei 4+1) se compune din: 30 de 
credite – teza de master, 20 de credite – studiul 
specialităţii şi doar 10 credite – practica. 

Evident că „practica” e prea restrânsă. 
Deci formula 4+1 ar trebui transformată în 

4+1,5, masteratul extinzându-se la 90 de credite 
pentru 1,5 ani.

La unele specialităţi masteratul nu poate fi 
prin definiţie profesional. De exemplu, la mate-
matică sau la fizică. Aici va fi un masterat doar de 
cercetare.

Teza/proiectul de licenţă la ciclul I este foarte 
necesară – ea oferă studentului oportunitatea de 
a-şi exercita plenar capacităţile de a analiza, de a 
sintetiza.

A fost oarecum dezavuată înclinaţia unor pro-
fesori de a cere foarte insistent mărirea număru-
lui de ore la cutare sau cutare disciplină, motiv 
care ar putea ridica, zice-se, şi nivelul calitativ în 
pregătirea specialiştilor.

Dată fiind diversitatea aspectelor în subiectul 
masteratului, Consiliul Rectorilor a cerut organi-
zarea în timp util a unor seminare cu prorectorii 
universităţilor.

Procesul 
se extinde

P e 7 martie 2008, 
în cea de-a doua 

şedinţă a sa la UTM 
(vezi prima în ziarul 

„Mesager Universitar” 
din februarie 2008) 

Consiliul Rectorilor a de-
liberat foarte temeinic 
în problema mastera-

tului, care acum devine 
deosebit de ardentă cu 

rolul său  de „ciclul II 
universitar” în lumina                                             

Procesului Bologna.

S eminarul în subiectul mastera-
tului, recomandat de Consiliul 

Rectorilor, s-a desfăşurat la UTM pe 28 
martie 2008, fiind destinat prorectori-

lor şi tuturor persoanelor responsabile 
de problema în cauză la diferite univer-

sităţi din Republica Moldova.
Reformele universitare în spectrul Procesu-

lui Bologna impun acum paşi radicali spre a ne 
putea alinia la rigorile necesare pentru formarea 
unui Spaţiu European Universitar Unic. 

În cadrul seminarului au vorbit: dna Elena 
Petrov, reprezentant al Ministerului Educaţiei şi 
Tineretului al RM, dl Petru Todos, prim-prorector 
UTM, prof. univ., dr., dna Elena Muraru, prorec-
tor pentru activitatea didactică la USM, conf., dr., 
dl Valentin Amariei, prorector UTM, conf., dr., dl 
Semion Caisân, rector al Institutului de Stat pen-
tru Instruirea Continuă ş.a.

Se ştie că învăţământul universitar are două 
cicluri: ciclul I – cu Diploma de Licenţă, numită 
în multe ţări occidentale „Bachelor”; ciclul II – cu 
Diploma de Master. La ciclul II (masterat) au ac-
ces absolvenţii tuturor specialităţilor din ciclul I 
– Licenţă. Masteratul are ca volum 90 sau 120 de 
credite transferabile (ECTS), ceea ce ca durată de 

studii se egalează cu 1,5-2 ani. Masteratul cu 60 
de credite poate fi doar în cazuri prea „profesio-
nalizate”. 

Masteratele vor avea o tematică largă (pe do-
menii generale de cunoştinţe, spre deosebire de 
„Licenţă” (ciclul I), unde tematica e pe specialităţi 
înguste.

Vor fi masterate profesionale şi masterate de 
cercetare.

Suplimentul la Diplomă va fi obligatoriu în 
două limbi.

Instituţiile de învăţământ superior urmează 
să depună eforturi mai pronunţate în anul acesta 
pentru admiterea la masterat, deoarece acest ci-
clu II (Masteratul) încă nu are o popularitate prea 
mare, fapt ce ar putea genera la momentul res-
pectiv un deficit de candidaţi. 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului, de comun 
acord cu Ministerul Economiei şi Comerţului vor 
emite în curând o circulară privind nomenclato-
rul de posturi pentru specialiştii cu Licenţă şi cei 
cu Masterat. 

Seminarul a dat tonul unui prodigios schimb 
de experienţă între diferitele instituţii de învă-
ţământ superior privind numeroasele aspecte 
de planificare a studiilor pentru anul academic 
2008-2009 în spectrul noutăţilor reformatoare 
universitare: „Licenţă”, „Masterat”, „Doctorat”. 

Seminar la subiect

Consiliul de Administraţie

S tudiile de masterat au tre-
zit discuţii interesante prin 

actualitatea lor şi în şedinţa 
din 3 martie 2008 a Consiliului 

de Administraţie al UTM.

Profesionalizare 
& cercetare
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P e 14 martie 2008 la 
Universitatea de Stat 

de Educaţie Fizică şi Sport 
(USEFS) a fost inaugurat un 
impozant edificiu în centrul 

Chişinăului cu menire sporti-
vă (Catedra de probe sportive 

individuale), ştiinţifică (pen-
tru cercetări speciale în dome-
niul sportului) şi de recupera-

re (pentru tratarea cazurilor 
de traumatism sportiv).

Evenimentul a fost asistat de Pre-
şedintele RM – dl Vladimir Voronin, 
ministrul educaţiei şi tineretului – dl 
Victor Ţvircun, preşedintele Consiliu-
lui Rectorilor din RM – dl Ion Bostan, 
rectorul UTM, academician AŞM, direc-
torul Agenţiei Sportului din RM – dl An-
drei Cimili, rectorii instituţiilor de învă-

Complexul 
sportiv-ştiinţific 

şi de recuperare 
la USEFS

ţământ superior din Chişinău, profesori 
şi studenţi de la USEFS, conducători ai 
federaţiilor sportive din RM, numeroşi 
oaspeţi. 

Remarcabilul eveniment s-a înscris 
organic în contextul acţiunilor consa-
crate Anului Tineretului – 2008. 

În cuvântul său de susţinere, dl Vla-
dimir Voronin a menţionat, pe drept, 
că ridicarea şi modernizarea edificiilor 
sportive în ţara noastră constituie po-

litica permanentă a 
tuturor verigilor edu-
cative ale statului pe 
linia dezvoltării fizice şi 
spirituale a tineretului, 
a promovării unui mod 
sănătos de viaţă în toa-
tă societatea. 

Şeful statului a men-
ţionat în context faptul 
dării în folosinţă la fine-
le anului trecut a Com-
plexului Sportiv al 
Tineretului din cadrul 
Universităţii Tehnice 
a Moldovei – dovadă a 
preocupărilor înţelepte 
în societatea noastră 
pentru educaţia fizică 
şi educaţia în general a 

tineretului nostru. 
Dl Veaceslav Manolache a expri-

mat gratitudine conducerii statului şi 
personal preşedintelui Vladimir Voro-
nin pentru sprijinul acordat domeniului 
sportiv al republicii ca fiind una dintre 
verigile de bază în dezvoltarea societă-
ţii noastre. 

Dacă în denumirea sa acest sistem 
are şi noţiunea „Management”, înseam-
nă că el, sistemul, nu este un dat static, 
fixat odată pentru totdeauna, ci este o 
activitate vie, în miş-
care zilnică, ea trebu-
ind să fie condusă, tot 
timpul, adică tocmai 
ceea ce înseamnă cu-
vântul „Management”. 
Nu în zadar în univer-
sităţi, inclusiv la UTM, 
s-au instituit Departa-
mente pentru Mana-
gementul Calităţii. 

Astfel se explică 
şi faptul că periodic 

Senat

SMC la două 
facultăţiÎ n toţi anii de existenţă fa-

cultăţile UTM şi-au urmărit 
permanent calitatea activi-

tăţilor didactice şi ştiinţifice. 
Dar acum, când aplicăm pre-
vederile Procesului Bologna, 

noţiunea de calitate este 
mult mai structurată, astfel 

că ea devine un sistem ar-
gumentat ştiinţific, având şi 

denumirea corespunzătoare 
– „Sistemul de Management 

al Calităţii” (SMC).

la şedinţele Senatului UTM în agendă 
apar în mod obligatoriu şi chestiuni în 
subiectul dat. 

La şedinţa din 25 martie 2008 s-a 
dezbătut tema „Cu privire la rezultatele 
implementării SMC în activitatea facul-
tăţilor „Cadastru, Geodezie şi Construc-
ţii” şi „Energetică”. Au raportat decanii 
respectivi, dl Victor Toporeţ, 
conf., dr., şi dl Ion Stratan, 
prof. univ., dr. Un coraport a 
fost prezentat de dl Andrei 
Chiciuc, şeful Departamen-
tului pentru Managementul 
Calităţii, conf., dr.

În aprecierea Se-
natului nota genera-
lă a facultăţilor a fost 
pozitivă.

Pe marginea su-
biec tu lui SMC au avut 
loc şi discuţii. În particular, unii 
profesori doresc să vadă o le-
gătură directă şi imediată între 
SMC şi nivelul de reuşită a stu-
denţilor. Sigur că SMC, în ulti-
mă analiză, urmăreşte şi acest 
scop, dar trebuie să ţinem cont 

de faptul că SMC este oarecum 
la „început de cale” ca şi întregul 
Proces Bologna, aşa că mai e 
nevoie de timp pentru a vedea 
acea legătură directă. 

Iar termenul „reuşită” – ce în-
seamnă? Procentual e bine să fie 
mai ridicat. Dar nu întotdeau-

na un procent 
„mare” este con-
gruent cu o „pă-
trundere adân-
că” în universul 
cunoştinţelor. Este aici 
o dialectică specifică 
şi ea se va cristaliza cu 
timpul, trebuie doar ca 
SMC să fie dezvoltat şi 
aplicat mereu mai bine, 
mai ştiinţifico-pedago-
gic şi ştiinţifico-tehnic. 

Sistemul de Credite Transferabi-
le (ECTS), diferitele evaluări interne şi 
externe, sondajele de opinie între stu-
denţi, profesori, absolvenţi, angajatori, 
„Dosarul titularului disciplinei”, diferite-
le regulamente, ghiduri, fişe didactice, 
„Manualul de Management al Calităţii”, 

ciclurile universitare 
(I – Licenţă, II – Mas-
terat, III – Doctorat), 
„Suplimentul la di-
plomă în două limbi” 
etc., etc. – toate aces-
tea formează ansam-
blul mare denumit 
SMC. Acest SMC, 
ca re are menirea de 
a uniformiza meca-
nismele de evaluare-
comparare a nivele-

lor de instruire-pregătire a specialiştilor 
în diferitele ţări ale Europei. Numai aşa 
se va putea construi către 2010 Spaţiul 
European Universitar şi Ştiinţific Unic, 
care să corespundă cerinţelor Pieţei 
Globale a Muncii, iar mobilitatea spe-
cialiştilor să se producă uşor şi eficient, 
pentru a edifica în Europa o Societate a 
Cunoştinţelor. 

Aşa că SMC în universităţi, inclusiv 
la UTM, va fi motorul dezvoltării uni-
versitare, el accelerându-şi turaţiile pe 
măsură ce timpul curge. La şedinţele 
Senatului UTM vor raporta despre SMC 
mereu alte şi alte facultăţi. 

Argumentând în plenul Parlamentu-
lui necesitatea includerii în Nomencla-
tor a acestor specialităţi, dl Ion Bostan, 
preşedinte al Consiliului Rectorilor din 
RM, rector al UTM, academician AŞM, a 
menţionat că universităţile trebuie să 

ofere oportunităţi pentru tineret şi spe-
cialişti calificaţi pentru agenţii econo-
mici, indiferent de forma de proprietate, 
scopul final fiind asigurarea economiei 
naţionale cu specialişti autohtoni. 

În fiecare an, agenţii economici 
recrutează studenţi de la anul II, cu o 
pregătire foarte bună, solicitând repro-
filarea lor în domeniul ingineriei petro-
liere. Unii dintre aceşti studenţi pleacă 
la Universitatea „Petrol-Gaze” din Plo-
ieşti (România), alţii – la Institutul de 
Petro chimie „I. M. Gubkin” din Moscova 
(Rusia), unde sunt înmatriculaţi cu un 
an-doi în urmă, ceea ce subliniază ne-
cesitatea iniţierii pregătirii specialiştilor 

Aprobă Parlamentul 

Specialităţi 
noi la UTM

în aceste domenii la noi, în Republica 
Moldova. 

Dl Ion Bostan a menţionat că Uni-
versitatea Tehnică dispune de cadre 
ştiinţifico-didactice cu experienţă şi o 
bază tehnico-materială solidă de la spe-

cialităţi înrudite pentru a 
iniţia pregătirea şi a asi-
gura calitatea instruirii 
în domeniile respective. 
De exemplu, Catedra de 
Microelectronică cu spe-
cialitatea respectivă, ex-
clusă acum câţiva ani din 
Nomenclator, a fost fon-
dată în anul 1965, având 
un potenţial enorm de 
doctori şi doctori habi-
litaţi cu experienţă, pre-
cum şi laboratoarele res-
pective. 

Totodată, Procesul Bo-
logna permite, prin pro-

movarea dezideratului de mobilitate, 
de a trimite studenţi de la ultimii ani de 
studiu, după pregătirea fundamentală 
la Universitatea Tehnică din Moldova, 
în universităţi din Europa, Rusia, Româ-
nia, cu care avem încheiate acorduri de 
colaborare, pentru a efectua specializă-
rile de bază în domeniile respective, a 
rezumat rectorul Ion Bostan. 

Pentru început, pregătirea cadrelor 
la noile specialităţi  ar putea fi iniţiată 
în bază de contract. Totodată, şi agen-
ţii economici ar putea susţine procesul 
de instruire prin crearea unor baze de 
practică şi înzestrarea laboratoarelor 
universitare cu utilajele necesare.

Pe 28 martie 2008 Parlamentul RM a aprobat, în pri-
ma şi a doua lectură, proiectul de lege cu privire la 

introducerea în Nomenclatorul domeniilor de formare pro-
fesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în 
instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, a unor noi spe-

cialităţi, inclusiv la Univesrsitatea Tehnică din Moldova.                                                                   
Este vorba de: „Microelectronică şi nanotehnologii”, „Se-
curitatea informaţională”, „Geologia petrolieră”, „Forajul 

şi exploatarea sondelor de petrol şi gaze”, „Utilaj petro-
lier şi gaze”, „Procese tehnologice de prelucrare a petro-

lului, petrochimie şi arbochimie”. 
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O rice student al UTM înţelege 
că tot ceea ce studiază el în 

aule la prelegeri, în cărţile de specia-
litate în sumă se numesc cunoştinţe 

teoretice. Dar cunoştinţele teoretice 
sunt doar „o jumătate de inginer”... 
Practica! Practica te face inginer complet. Aco-

lo, la uzină, la fabrică, la întreprinderea de trans-
port sau la cea de conserve, unde maşinile, uti-
lajele, mecanismele, aparatele se modernizează 
mereu. 

Tu trebuie să ştii a pătrunde în noutăţile aces-
tea, să lucrezi personal până la transpiraţie. 

Acolo devii inginer complet. 
Acolo, la producţie, unde activează o mulţime 

de muncitori la diferite sectoare, tu trebuie să ştii 
a-i organiza astfel ca producţia să meargă bine, 
chiar foarte bine, ca să poţi fi apt de concurenţă. 
Acolo devii inginer complet.

Practica inginerească se notează cu credi-
te de studii ca una dintre disciplinele de bază în 
pregătirea inginerului, prevăzute de planurile de 
învăţământ.

Practica inginerească intră în Suplimentul la 
Diplomă, orice angajator se va uita ce fel şi câtă 
practică inginerească ai făcut în timpul studenţiei 
– asta va hotărî... să te ia la lucru sau nu!

Senatul Universităţii Tehnice din Moldova în 
şedinţa sa din 26 februarie 2008 a examinat foar-
te serios aspectele practicilor inginereşti pentru 
studenţii diferiţilor ani de studii.

Fiecare student este obligat să-şi facă darea 
de seamă asupra practicii în modul cel mai serios 
în cadrul Conferinţelor de totalizare a practicii. 
Aceste conferinţe vor fi organizate în a doua ju-
mătate a lunii septembrie (15.09 – 30.09).

Aici apare neplăcuta întrebare pentru unii stu-
denţi, care se încurcă/s-au încurcat cu acel faimos 
„Work & Travel”.

Acest „Work & Travel” împuiază capul unor stu-
denţi cu, chipurile, câştiguri mari de... dolari în 
SUA în timpul vacanţei de vară. Dar ce vacanţă? 
E o minciună, pentru că ei cer braţe de muncă 
studenţeşti nu în vacanţa de o lună (august), ci în 
timpul a 4 luni (de la 18 mai până la 18 septem-
brie). Practica inginerească din luna iulie (căci aşa 
e pentru mulţi studenţi) nu se mai face?! Ba nici la 
1 septembrie studentul „încurcat” cu „Work & Tra-
vel” nu va fi la lecţii. Dar în septembrie, spuneam, 
au loc şi Conferinţele pentru Practică. 

Cu ce rămâne acest student „încurcat” cu „Work 
& Travel”?!... Rămâne cu 2-3 sute de dolari (în loc 
de miile promise!) câştigate cu greu, spălând va-
sele prin baruri americane şi fără practica ingine-
rească pe care trebuia s-o facă în timpul verii şi 
s-o susţină în septembrie. 

Dar asta înseamnă... exmatriculare (sau repe-
tarea semestrului/anului).

E o nerozie, domnule student, să pui în peri-
col toată cariera ta viitoare, lăsându-te momit de 
aceste chemări riscante ale agenţiilor „Work & Tra-
vel”.

Tu ai venit la Universitatea Tehnică din Mol-
dova să-ţi formezi cariera pentru o viaţă, deci res-
pectă cerinţele universităţii, preţuită în Moldova 
şi în străinătate. 

Treci cu sârguinţă practica inginerească, fii azi 
student bun, mâine – inginer bun! Asta-i viaţa 
ta, dar nu „Work & Travel”, care te buzunăreşte, în 
fond – te nenoroceşte!

Fără practică 
nu poţi deveni 

inginer adevărat
„Work & Travel” îţi taie 

viitoarea profesie
Conferinţele pentru practică 
vor avea loc în septembrie

Ia aminte, domnule student!

rii. Universităţile acreditate pot susţine nivelul cerut de 
calitate, anume pentru faptul că au fost „unificate” prin 
criteriile de calitate ale acreditării.

Una câte una, au fost limpezite mai multe aspecte: 
Cum se asigură mobilitatea studenţilor pe baza credi-
telor de studiu (dintr-o universitate în alta în interiorul 
ţării sau în afară)? Cum poate obţine un student credi-
tele de studiu la o disciplină oarecare, pe care el ar stu-
dia-o, să zicem, acasă (la bibliotecă), fără a frecventa 
prelegerile (în afară de lucrările de laborator, de sigur)? 

Care este interdependenţa între notele obţinute în 
matriculă şi credite? Pentru munca de voluntariat cre-
dite se oferă sau nu?

Interesul deosebit manifestat faţă de această temă 
demonstrează că masa studenţească se frământă în 
acest sens, or asta e spre bine.

Senatul Studenţilor 

Pe lângă textele cu explicaţiile de rigoare difuzate 
în sală, organizatorii i-au invitat pe studenţi la o dez-
batere liberă a problemei cu responsabili în domeniu. 
Invitatul special al întrunirii a fost dl Andrei Chiciuc, 
şeful Departamentului Managementul Calităţii, UTM, 
conf., dr.

Procesul Bologna, noţiune nouă de fapt, 
apărută acum câţiva ani, trebuie înţeleasă ca o 
necesitate stringentă a întregii Europe, inclusiv 
a Republicii Moldova, pentru atingerea scopului 
de a crea un Spaţiu Universitar European Unic. 
Dar cum să te „mişti” în acest Spaţiu Universi-
tar Unic, dacă diplomele şi conţinutul studiilor 
vor fi diferite în diferite ţări: Republica Moldo-
va, România, Franţa, Germania, Belgia, Olanda, 
Italia etc.? Tocmai de aceea s-a găsit acest mij-
loc care ar „unifica” instrumentul de măsură a 
diplomelor şi conţinuturilor pentru toate ţările. 
Dacă se ştie că, de exemplu, cursul de matema-
tică la anul I universitar valorează 10 credite, în-
seamnă că acest curs valorează şi în România, Polonia, 
Italia tot 10 credite, adică volumul de cunoştinţe este 
egal pentru tot Spaţiul European Universitar. Bine, dar 
cursul respectiv pentru obţinerea celor 10 credite ar 
putea fi predat, sub aspectul calităţii, în mod diferit în 
universităţi diferite. Cum se procedează în acest caz la 
crearea Spaţiului Unic? Se include elementul acredită-

La ordinea zilei: 
creditele de studiu

P e 11 aprilie a.c., în incinta Teatrului 
Naţional de Operă şi Balet a avut 

loc inaugurarea Cupei Interuniversitare 
a Concursului naţional „Tineri, Veseli, 

Curajoşi” (TVC).                                                      
                      Acţiunea a fost organizată de 

Clubul tinerilor prim-miniştri, sindicatele 
studenţeşti, în contextul manifestărilor 

consacrate Anului Tineretului-2008 şi 
a beneficiat de suportul financiar al 

Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM.
Startul jocului naţional TVC-2008 l-au dat 12 echi-

pe, reprezentând tot atâtea instituţii de învăţământ 
superior din Republica Moldova (oraşele Chişinău, Băl-
ţi şi Cahul). 

Spectatorii şi-au 
ocupat locurile în 
sală conform bilete-
lor, care au fost di-
stribuite în prealabil 
pe gratis. Juriul Cu-
pei Inte r universitare 
TVC a fost prezidat 
de către cunoscutul 
umorist moldovean, 
Gheorghe Urschi.  

În premieră, ju-
riul nu a evaluat 
echi pele cu puncte, 
ci doar şi-a enunţat 
opi nia. Lupta cea 
mare pentru Cupa 

P reşedinta Senatului Studenţilor UTM, 
dra Elena Colesnicova, studentă la 

FTMIA, a avut inspirata idee de a-i con-
voca pe preşedinţii Consiliilor Studen-

ţeşti de la facultăţi pentru a examina di-
feritele aspecte ale „Sistemului Naţional 

de Credite de Studiu”. Evenimentul s-a 
pro dus pe 20 martie, cu mult înaintea 

sesiunii de examene, astfel că dezbate-
rea diferitelor aspecte privind modul de 
aplicare a creditelor de studiu a avut loc 

într-un moment foarte oportun. 

TVC: cupa 
interuniversitară

interuniversita ră TVC va începe în luna mai. Semifinala 
şi finala vor avea loc în septembrie-octombrie 2008.

Prima a evoluat în scenă echipa Universităţii de 
Stat din Moldova. Însă aşteptările publicului au fost 
zădărnicite chiar de la primul cuvânt pronunţat – USM 
nu a putut forma o echipă care să vorbească în limba 
română!

A urmat Universitatea de Stat de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” – o prezenţă scenică des-
tul de bună, având, se pare, cei mai mulţi susţinători.

La concurs şi-au delegat echipele şi Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Academia de Studii 
Economice, Universitatea de Stat din Bălţi „Alecu Rus-
so”. 

Dar punctul pe „i” l-au pus Universitatea Tehnică 
din Moldova şi Universitatea Agrară de Stat, care au 
impresionat publicul prin sincronizarea textului cu 
muzica, inteligenţă scenică, spiritul de echipă, simpli-
tate, originalitate. 

Preşedintele juriului, maestrul Gheorge Urschi a 
comentat evoluarea echipelor în felul său inedit – prin 
glume. Însă replica făcută la final a fost super tare: „Dar 
unde-s artele, oameni buni? Avem academii de teatru, 
film, muzică – n-au vrut să vină sau nu i-aţi chemat?... 
Atunci vă sfătuiesc să le daţi în urmărire generală!”.

Şi de râs, dar şi de gândit…
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şi pentru alţi studenţi de la FIEB, pentru că până acum 
ei „se sfiiau” să deschidă uşile acestei instituţii foarte 
importante în formarea noastră – a economiştilor. 

Deşi teza de diplomă îi ia foarte mult timp, Dorian 
reuşeşte totuşi să meargă în fiecare zi de luni în clădi-
rea Guvernului RM, unde îşi are sediul Clubul tinerilor 
prim-miniştril, acolo discutând şi căutând soluţii pen-
tru diferitele probleme ale tineretului, care privesc, de 
altfel, nu doar studenţimea, ci în general tineretul din 
republică – membri ai Clubului sunt nu numai studen-

ţi, ci şi tineri din diferite 
medii ale societăţii noa-
stre. Drept exemplu, Do-
rian spune că în prezent 
Clubul colaborează cu 
„Mobias Bancă” în sub-
iectul unui proiect denu-
mit „Creditarea tinerilor 
pentru iniţierea unor afa-
ceri”. Nu e uşor să convin-
gi banca pentru a credita 
tinerii cu anumite sume, 
dar lucrurile avansează 

totuşi spre pozitiv. E un exemplu de unicat în Moldova 
şi iată că tineretul, inclusiv Dorian Guţu de la FIEB, UTM 
reuşeşte şi în acest plan.

Astă vară Dorian a avut o ocazie mai rară – a fost 
delegat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM la 
un forum european în Croaţia în tema „Procesul de la 
Bologna”. Discuţiile s-au purtat între specialişti, dar 
fiecare ţară a  fost invitată să trimită neapărat şi câte 
un  student. Dorian al nostru cunoaşte bine limba en-
gleză, a discutat liber la forum cu studenţi din Belgia, 
Germania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, România, 
Rusia, Ucraina etc.

O concluzie simplă şi adevărată: dacă depui efort, 
neapărat obţii succese. În formarea ta, dragă domnule 
student, foarte mult depinde de tine personal. Oare 
nu-i aşa? Un bun exemplu ar putea fi şi Dorian Guţu 
de la FIEB. 

Perseveraţi ca el!

Dorian Guţu, un student activ la FIEB, are o deose-
bită înclinaţie spre lucrul cu masele. De tineret, se înţe-
lege, acum, căci peste ani cu siguranţă îl vom vedea... 
între masele largi ale populaţiei în general.

Iată câteva activităţi extracurriculare ale lui Dorian:
• coordonator al Clubului tinerilor manageri FIEB;
•  membru al Clubului tinerilor prim-miniştri, organ 

consultativ pe lângă prim-ministrul Guvernului RM;
• coordonator al Forumului Tinerilor din RM, or-

ganizat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM în 
aprilie 2007;

• Student în grupa de elită etc.
Apropo, ştiţi ce ar însemna în acţiune 

cuvântul „coordonator”? Ar însemna des-
tule legături cu diferite instituţii, diferiţi 
oameni în anumite posturi sociale de răs-
pundere etc. Or, acest gen de activitate 
cere un anumit comportament, un anu-
mit grad de cultură. Cere argumente con-
vingătoare pentru a soluţiona, a regle-
menta anumite probleme. Cere un limbaj 
plăcut de comunicare, astfel ca omul cu 
care coordonezi o problemă să fie plăcut 
impresionat de persoana ta.

Ei bine, Dorian Guţu de la FIEB este un asemenea 
activist-coordonator: plăcut în comunicare, cu faţa 
deschisă, uşor zâmbitoare, te predispune la dialog, la 
examinarea unor anumite aspecte de aranjare a vieţii. 
Probleme de „aranjare a vieţii” apar mereu şi e nevoie 
de asemenea oameni ca Dorian Guţu care să lucreze 
cu masele, să le mobilizeze într-o direcţie pozitivă.

– Îmi place această activitate, zice franc Dorian. 
Simt că e necesară, cerută de tineret. Şi de aceea o fac. 
Sigur că am şi o listă de priorităţi. Pe primul loc sunt 
studiile. Ce fel de activist eşti, dacă nu serveşti exem-
plu la munca de bază – studiile? Sunt la finalul cursuri-
lor de facultate şi acum lucrez asupra tezei de licenţă. E 
o muncă foarte serioasă, aşa că deocamdată anumite 
activităţi social-utile rămân la o parte. Teza de licenţă 
o pregătesc în concordanţă cu Ministerul Economiei şi 
Comerţului, unde, de altfel, am trasat un drum de acces 

– Da, iubitule, am trecut deja de „Pancom”...
Peste alte 20 de minute fata în sfârşit ajunge. El îi 

întinde-aruncă buchetul şi... pleacă. 
Scenele bine regizate, costumaţia expresivă au ridi-

cat sala în vacarmul tinereţii. Subiectele nu erau deloc 
triviale, grosolane şi nu au avut în vizor doar „sexul” 
şi „băutul”, cum s-a mai întâmplat la TVC-urile ante-

rioare. Paleta subiectelor s-a extins, studenţii 
satirizând lipsuri sociale, gogomănii politice, 
slăbiciuni omeneşti, comportamentul nedemn, 
prostia omenească, alte vicii. Se relevă, fireşte, şi 
aspectul raporturilor dintre sexe (tineretul e plin 
de energie şi... hormoni), subiect care poate şi 
trebuie tratat cu inteligenţă, ceea ce s-a văzut la 
TVC-ul actual, cu mici excepţii. Iată o mostră in-
teligentă: studentul, prefecându-se „necioplit”, 
numeşte instrumentul muzical nu „saxofon”, ci 
„sexifon” – un uşor accent pe „sexi”.

TVC-2008 a fost o reuşită. Şi nu doar în pri-
vinţa textelor şi a modului de prezentare. S-a 
depus o muncă enormă la crearea costuma-
ţiei. De exemplu, „Amicii”-FCGC au înscenat (cu 

adaptare la TVC) „Chiriţa în provincie” de V. Alecsandri 
cu o costumaţie veritabilă care a cerut mult efort şi... 
bani!

S-a depus o muncă enormă pentru aranjamente-
le muzicale, efectele tehnice. O bună priză la public 
a avut-o şi prezentatorul Alexandru Tipa, student la 
FCGC. Dânsul a ştiut să „dirijeze” publicul studenţesc, 
„sugerându-i” cum trebuie să se comporte civilizat. 
Vom menţiona şi munca enormă de organizare depu-
să de Comitetul sindical-studenţi, în frunte cu dl Ana-
tol Alexei, mai ieri student şi el, azi tânăr profesor la 
FRT. 

În general, toate echipele s-au manifestat bine. Dar 
întrecerea e întrecere. Au învins următoarele 4 echipe: 
„Amicii”- FCGC au cucerit locul I; „G-force”-FCIM – locul 
II; „SMS”- FRT – locul III; „Vinil”-FTMIA – locul IV. Deci am 
putea spune că TVC-ul a avut o reuşită... la puterea a 
patra!

Da. TVC-ul nostru, pare-se, creşte în inteligenţă, 
produce umor de calitate, veselie ponderată, cucerind 
prin texte temeinic gândite, dansuri bine repetate, 
cântece cu „versuri proprii”. Iată doar câteva exemple.

Exemplul I:
Studentul Ion: - Vezi, Vasile, decanul zice că-s 

prost. Dar tot el mi-a dat cheia de la apartamentul său, 
rugându-mă să mă duc să văd dacă e acasă. M-am dus, 
dar nu era...

Studentul Vasile: - Da prost mai eşti. De ce te-ai 
dus? Trebuia să dai un telefon!

Exemplul II:
Interpretul declară că nu va cânta, dacă în sală vor 

fi mai puţin de o mie de spectatori....
Organizatorul, speriat, „numără” spectatorii în 

glas, în „limba engleză”: unu, doi, trei...
Exemplul III:
Băiatul cu buchetul de flori stă lângă statuia lui Şte-

fan cel Mare, aşteaptă fata... 
Peste o jumătate de oră o întreabă prin mobil: – Vii?
- Vin, iubitule, deacu ies....
Peste o altă jumătate de oră: – Vii?

Guţu Dorian nu pierde timpu-n van 
FIU. Statutul 

ştiinţific creşte
Dna Stela Balan, şeful Catedrei „Modelarea 

Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi”, conf., dr., 
ne informează despre susţinerea noilor teze de 
doctor, fapt esenţial în ceea ce numim ridicarea 
statutului ştiinţific al colectivelor didactice.

Aşadar, dl Alexandru Diordiev, doctorand, a 
susţinut recent teza de doctor în ştiinţe tehnice. 
În luna iunie, preconizează să-şi susţină teza şi 
dna Olga Diordieva, soţia. 

Dna Olga Alcaz îşi va susţine şi ea în curând 
teza  în domeniul metodologiei de predare a dis-
ciplinelor de specialitate.

Trei persoane într-o catedră de 12 cadre di-
dactice – raportul e bun, foarte bun. Catedra 
creşte an de an în aspect ştiinţific – faptul e destul 
de grăitor, dacă ştim să „ascultăm” acest „puls”. El 
ne vorbeşte despre energii spirituale consisten-
te, semănate în solul fertil al societăţii; despre un 
optimism neafişat, dar puternic, cu bătaie lungă.

FCIM. Cursuri de la 
„Allied Testing”

Compania americană „Allied Testing” din Chi-
şinău, specializată în elaborarea produselor de 
soft pe anumite platforme, cu un profil apropiat 
de cel al facultăţilor noastre de Calculatoare, In-
formatică şi Microelectronică şi de Radioelec-
tronică şi Telecomunicaţii, a perfectat recent un 
contract de colaborare cu UTM (respectiv FCIM şi 
FRT), în baza căruia în incinta FCIM au fost lansa-
te două cicluri de studii facultative în domeniul 
tehnologiilor informaţionale (TI) – testarea şi ela-
borarea produselor software.

Printr-un concurs serios s-au format două 
grupe a câte 25 de studenţi. Fiecare curs va dura 
15 săptămâni (30 de ore prelegeri + 30 de ore 
lucrări de laborator). Limba predării – româna 
– termeni de bază traduşi în rusă şi în engleză). 
Cursurile sunt prestate de compania „Allied Tes-
ting” pe gratis.

FRT. „Turnul Alb” – 
gazeta facultăţii

Ce lucru bun e gazeta făcută cu mâinile (şi 
capul!) studenţilor. Ea dezvăluie atâtea subiecte 
din cadrul colectivului, din universitate în gene-
ral, din lume. Ea formează echipa care „pătrunde” 
în grupele academice, în cămine, stă de vorbă 
cu profesorii, decanul, critică, laudă, mai în scurt 
– scoate totul la lumină, în public. Gazeta e un 
teren foarte fertil pentru „a te învăţa să gândeşti”, 
căci nu e de uşor să aşterni cuvintele într-o logi-
că anumită, să pui accentele ce ar avea mai mult 
efect...

La FRT, iată că studenţii, sfătuindu-se cu de-
canul, dl Serghei Andronic, editează un „Buletin 
informativ – Turnul Alb”, în 8 pagini A4, cu un tiraj 
de 150 de exemplare. Texte, fotografii, caricaturi.

Impresionează limbajul de bună cultură lite-
rară, căci aici e greul tehniciştilor. Impresionează 
şi diversitatea subiectelor: disciplina studenţilor, 
predarea profesorilor, reflecţii în subiectul învă-
ţării („învăţăm să învăţăm”), sindicatul studenţi-
lor, critica (delicată!) a unor aspecte, logica vorbi-
rii (scrierii), umor etc.

Apariţia „Turnului Alb” este neregulată (după 
puteri, se zice), de aceea e cam rară. Le spunem 
însă „Bravo!” studenţilor FRT pentru încercarea 
reuşită de a fi construit un „Turn Alb” al exprimării 
lor.

Ştiri de la facultăţi

TVC-UTM – 
o reuşită

F inala TVC-UTM-2008 din 20 martie, găz-
duită de Palatul Sindicatelor din sectorul 

Râşcani al capitalei, ne-a procurat o plăcere deo-
sebită, pentru că am râs... uneori cu lacrimi.
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Educaţie estetică

Eu, Ionel şi 
muzica

(Urmare din numărul de ianuarie 2008)
Leonid            

Busuioc
Seara a patra

Ionel: Bună seara!
Eu: Îmi pare bine să te revăd! Cu ce 

te-ai ocupat astăzi?
Ionel: Cu biblioteca...Poţi să te bu-

curi: m-ai convertit definitiv şi irevoca-
bil la „religia ta” – muzica clasică.

Eu: Nu-i „religia” mea, este (trebuie 
să fie) a tuturora.

Ionel: Şi unde crezi că am fost la bi-
bliotecă? Toată ziua numai în salonul 
pentru audiţii muzicale. Dar ce văd pe 
masă? Sunt discurile care trebuiau să 
răspundă la întrebările mele?

Eu: Ţi-aminteşti, doar mi-ai spus să 
te informez cine din compozitorii lumii 
mai are rapsodii, în afară de Liszt.

Ionel: Uite că nu te mai întreb. Sau, 
cum zic diplomaţii, eu suspend întreba-
rea.

Eu: Prin urmare, te-a informat ieri 
biblioteca?

Ionel: Da, am ascultat mai multe 
rapsodii ale mai multor compozitori. 
Am reuşit să şi citesc câte ceva. Mai întâi, 
am dat de „Rapsodia moldovenească a 
compozitorului Weinberg. Rapsodia va-
lorifică o seamă de melodii din folclorul
moldovenesc. Mai întâi, o melodie tără-
gănată în stilul doinei. Apoi o melodie 
de joc. Am citit câte ceva despre această 
rapsodie – melodia de joc are un carac-
ter oarecum arhaic, haiducesc. Ce să-ţi 
spun, am avut o plăcere nespusă.

Eu: Plăcere muzicală, să precizăm. 
Pentru că există un pericol. Pericolul de 
a căuta „explicaţia literară” în muzică, 
de a căuta „fabula”, „povestirea” şi atunci 
muzica se pierde. De altfel, vom vedea 
mai evident acest lucru când vom au-
dia simfonii, concerte, unde nu ai nicio 
„povestire” – doar muzică. Însă nu e pu-
ţin, pentru că, muzică fiind, aceste mari
bucăţi, pe altă cale, pe calea simţirilor şi 
a sufletului, spun foarte mult.

Ionel: În ce mă priveşte, pare-se nu 
mă apropii de acest pericol, pentru că şi 
acum îmi stăruie în urechi imagini mu-
zicale – „frânturi”, de exemplu, din rap-
sodiile lui Liszt, pe care le-am audiat ieri 
la bibliotecă. Am audiat „A şasea”, „A un-

sprezecea” şi „A douăsprezecea” la pian. 
Apoi, îmi stăruie imagini din „Rapsodia 
moldovenească”, din „Rapsodiile româ-
ne” ale lui Enescu. Am studiat şi muzica 
minunată din „Rapsodia bulgară” a lui 
Pancho Vladigerov şi, în sfârşit, „Rap-
sodia huţulă” a lui G. Maiboroda.

Eu: E un bagaj muzical cam mare 
pentru o zi, dar, flămând cum erai, şi,
pe de asupra, luând în consideraţie că 
şi genul e destul de accesibil, nu face 
nimica, merge. 

Vreau să-şi spun, Ionele, cum „am in-
trat” eu în muzica clasică. S-a întâmplat 
la spectacolul „Nunta însângerată” de 
Lorca. La un moment dat, acţiunea ce se 
desfăşura pe scenă începu să fie„acom-
paniată” de o muzică cu caracter spa-
niol. O muzică care „m-a trăsnit” drept în 
frunte, cum se spune. Un ritm îndrăcit, 
sânge fierbinte spaniolesc. Drept că şi
acţiunea „Nunţii” este grozav de „tem-
peramentală” şi poate anume această 
împrejurare m-a făcut „să deschid mai 
tare ochii” asupra muzicii auzite. În 
scurt, mai cu sfială, mai cu îndrăzneală,
în antract întreb pe unul, pe altul, până 
când dau de cineva care mă lămureşte... 
Era „Bolero” de Maurice Ravel. 

A doua zi dau fuga la magazinul de 
discuri, mă dumiresc unde-i „clasica”. 
Nu fusesem niciodată. Ce împărăţie! 
O împărăţie pentru mine misterioasă: 
„Simfonia a treia” (Eroica) de Beetho-
ven, „Simfonia a opta” (neterminată) de 
Schubert, „Concertul pentru vioară şi 
orchestră” (numărul cutare) de Mozart, 
„Cuartetele” lui Bartoc, „Capriciile” lui 
Paganini... Citesc buimac, fără să pri-
cep o iotă. I-am cerut vânzătoarei discul 
cu „Bolero” de Maurice Ravel.

Îţi mărturisesc: un ritm curat demo-
nic, m-a ţinut înfierbântat câteva zile în
şir, după ce-l auzisem la teatru. Ajuns 
acasă, includ aparatul şi... Ascult o dată, 
apoi încă o dată. Ce muzică! Începe pia-
no, anume cu ritmul cela la tobă, dar ce 
ritm... tam... ta-ta-ta, ta-ta-ta, tam, tam... 
Nu, nu pot să-l redau.

Ionel: Curios. Iată o nouă „faţă a mu-
zicii”, pentru mine necunoscută.

Eu: Un nou „model”, am putea spu-
ne, o nouă imagine sonoră. Tocmai în 
aceasta rezidă farmecul muzicii – are 
un milion de modele – toate diferite, fru-
moase, irepetabile. Ravel şi-a caracteri-
zat astfel lucrarea: „Ea , pe drept cuvânt, 
nu va avea formă, în ea nu va exista 
nicio structură şi aproape niciun fel de 
modulaţie. Dar va exista ritmul”. Aceas-
ta a fost ideea primară a „Bolero”-ului, 
care mai apoi a trecut glorios prin toate 
oraşele mari ale lumii, în toate posibi-
lele aranjări instrumentale , cucerindu-i 
lui Ravel o notorietate universală.

Ionel: Într-adevăr, acum îmi dau sea-
ma şi eu. Se aude tot timpul, fără nicio 
variaţie, o singură melodie, foarte fru-
moasă...

Eu: O singură temă. Pentru „melo-
die” mai bine e să spui „temă” – un mo-
tiv muzical, care poate fi intonat la o
singură voce.

Ionel: Am înţeles, o temă, adică, tot 
timpul curge, deşi parcă în acelaşi timp 
se simt şi variaţii. Vezi, mă contrazic.

Eu: Variaţii doar aparent. Aceeaşi 
temă „se mută” de la un grup de instru-
mente la altul, crescând ca intensitate a 
sunetului. Până creşte cât Dunărea...

Ionel: Dar ritmul? E un ritm de dans 
popular. Parcă văd o Carmen spaniolă 
cu castaniete, corpul ei tremurând, bă-
tând cu precizie tactul...

Eu: „Bolero”-ul, într-adevăr, este 
un dans spaniol. Ne convingem încă o 
dată, un compozitor se sprijină întot-
deauna în lucrările sale pe muzica po-
porului din care el a ieşit. Da, uitasem 
să-ţi spun ce mi s-a întâmplat după ce 
mă familiarizasem cu „Bolero”-ul. M-
am repezit spre rafturile magazinului 
să cumpăr mai multe discuri de diferiţi 
compozitori, de care nu mai auzisem 
până atunci. Mă impresionaseră culori-
le vii de pe cutii... Igor Stravinski, bale-
tul „Primăvara sacră”. Mă întrebam: oare 
cum sună o „Primăvară sacră” pentru 
balet? Şi fuga acasă, includ aparatul şi...

Ionel: Şi?
Eu: Am avut senzaţia că merg des-

culţ prin cioburi de sticlă. Nişte „suişuri” 

abrupte, stridente, apoi coborâşuri în 
„picaj”, „ţipete” de instrumente, „gro-
hote” de tobe. Nimic ce-ar aminti de 
„Bolero”-ul lent, plăcut pentru ureche, 
distractiv.

Ionel: Asta-i bună!
Eu: Până la urmă, am pus la o par-

te acele discuri, pentru vremuri mai 
bune. Şi când mi-am croit timp, am 
mers din nou la magazin. De data asta 
am fost atent. Nu m-am lăsat atras de 
culori, citeam cu atenţie fişele din cata-
log: Shumann – „Simfonia întâia”, Shu-
mann, Shumann. Nu ştiu nimic de el... 
Mozart –  „Simfonia nr. 22”, da, am mai 
auzit acest nume. Dar habar nu aveam 
ce prezintă el ca muzician. Acest Moz-
zart pe care şi copiii trebuie să-l ştie... 
Berlioz – „Simfonia fantastică”, Brahms 
– „Simfonia nr. 3”... Până la urmă am dat 
de Beethoven – „Simfonia nr. 5”, fa ma-
jor (Destinul). 

Ionel: Deci, ai cumpărat şi acest disc... 
Eu: Şi iar fuga acasă, am inclus ne-

răbdător aparatul, să văd ce e... După 
numai câteva învârtituri de disc am 
simţit că mă sufoc. Vroiam să respir şi 
nu puteam. O uimire la culme. Recu-
noşteam bucăţi întregi din simfonie. 
Zburam, mă bucuram că, uite, e ceva 
despre care am mai auzit, o operă cele-
bră. Eram nerăbdător să audiez această 
muzică până la capăt! Senzaţiile au fost 
extraordinare. Rezumând, aş vrea să te 
întreb: ai văzut vreodată munţii?

Ionel: Hm, munţii?
Eu: Da! Pare o aberaţie, dar nu e. E 

vorba de grandoarea muzicală a aces-
tei „a cincia”. În capul meu părea că se 
„răstoarnă” munţii. Mai târziu, când în-
cepusem să mă familiarizez mai bine cu 
clasica şi citeam „Memoriile” compozito-
rului francez Berlioz, am dat de un pasaj: 
invitat de Berlioz la un concert public, 
unde  s-a interpretat „Simfonia a cincia” 
de Beethoven, învăţătorul lui Berlioz, 
Lesueur, la ieşire, ba nu nimerea uşa, 
ba nu-şi putea pune pălăria: „Mi-am luat 
pălăria şi, când s-o pun pe cap, aveam 
impresia că nu-mi găsesc capul!”. Iată 
extraordinara impresie pe care o ai as-
cultând o asemenea muzică!

Ionel: O putem asculta? Sau găseşti 
că în cazul meu e periculos să trecem de 
la rapsodie şi bolero direct la simfonie?

Eu: La simfonie în general e peri-
culos, poate să te îndepărteze. Dar la 
„Simfonia a cincia” de Beethoven nu e 
periculos. Doar că trebuie să acordăm 
momentului o solemnitate aparte. Adi-
că, să devenim cât mai concentraţi, 
chiar „austeri”. Deci punem discul cu 
„Simfonia a cincia” de Beethoven...

A cum 10 ani primul rector şi 
ctitorul UTM, Sergiu Rădău-
ţanu, a trecut în lumea celor 

drepţi, dar ideile lui merg cu noi 
înainte, spre afirmarea şi consoli-
darea învăţământului ingineresc 

în Republica Moldova.

Pe 6 martie 2008, în faţa blocului 
central al UTM din bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, 168, la placa memorială 
de pe faţadă a avut loc un miting 
comemorativ, la care au participat 
profesori ai UTM, oameni de ştiin-
ţă. 

Manifestarea a fost deschisă cu 
un cuvânt de reculegere rostit de 
către actualul rector al UTM, dl Ion 
Bostan, academician. Astâzi, după 
trecerea timpului, a subliniat rec-
torul Bostan, putem constata cert 
că Sergiu Rădăuţanu a contribuit 
enorm la edificarea unei asemenea
fundamentale instituţii didactice 
inginereşti, cum este Universitatea 
Tehnică a Moldovei, iar această institu-

In memoriam

Au trecut 10 ani…
ţie, la rându-i, a contribuit la edificarea
ramurilor industriale ale RM: energeti-
ca, radio-telecomunicaţiile, transpor-
tul, construcţia de maşini, construcţiile 
industriale şi civile, industria uşoară, 
industria alimentară, arhitectura, infor-
matica, microelectronica. Este vorba 
despre formarea în timp a unei clase de 
intelectuali tehnicişti, care mereu este 
alimentată cu noi şi noi rânduri de tine-
ri ingineri-absolvenţi ai UTM. 

Dl Teodor Şişianu, în emoţionantul 
său cuvânt de amintire, a generalizat 

toate făptuirile Omului Sergiu Rădăuţa-
nu – savant şi organizator al învătămân-
tului ingineresc în republica noastră, 
printr-o propoziţie foarte sugestivă: „A 
fost un dar pentru Moldova noastră”.

Dl Ion Vuluţă, prof. univ., a evocat 
atmosfera de euforie generală în toată 
republică la deschiderea în 1964 a „Poli-
tehnicii”. Lumea nu înţelegea că apari-
ţia unei asemenea şcoli superioare in-
ginereşti va constitui de fapt siguranţa 
progresului economic şi ştiinţific pen-
tru Republica Moldova.

Dl Valeriu Canţer, academician-co-
ordonator al secţiei de inginerie şi fizică
a AŞM, a evocat profilul de savant al lui

Sergiu Rădăuţanu, el fiind chiar cti-
torul fizicii semiconductorilor – un
fundament pentru dezvoltările res-
pective de azi în Moldova. Opera 
ştiinţifică a acestui Om-savant va
dura în timp.

Cuvinte calde de comemora-
re au rostit şi dnii Leonid Culiuc, 
directorul Institutului de Fizică al 
AŞM; Aurel Marinciuc, conf., dr., 
unul din membrii activi ai echipei 
conduse de S. Rădăuţanu în anii de 
fondare a Institutului Politehnic; 
Nicolae Secrieru, conf., dr., auto-

rul site-ului „Sergiu Rădăuţanu” lansat 
recent pe internet.

Pe 5 martie a.c., din iniţiativa Institu-
tului de Fizică Aplicată al AŞM şi a UTM, 
Biblioteca AŞM a lansat site-ul www.ra-
dautan.info, conceput ca o comemorare 
a personalităţii ilustrului savant fizician
Sergiu Rădăuţanu şi marcând astfel un 
deceniu de la trecerea lui în nefiinţă.  

Site-ul conţine ample informaţii des-
pre viaţa şi activitatea lui S. Rădăuţanu 
în calitate de savant, rector al UTM, vice-
preşedinte al AŞM, om politic. La realiza-
rea acestui site au contribuit colegi, prie-
teni, rude, discipoli ai regretatului savant. 

Amintim că Sergiu Rădăuţan (1926-
1998) a fondat şcoala ştiinţifică în do-
meniul fizicii şi tehnologiei semiconduc-
torilor ternari şi multinari, a înscris în pa-
trimoniul spiritual al ţării noastre pagini 
de certă valoare ştiinţifică, devenind un 
veritabil mesager al cercetării moldave 
în lume. Anterior numele lui Sergiu Ră-
dăuţanu a fost imortalizat prin conferirea 
numelui său unei stradele şi a unei străzi 
în municipiul Chişinău; instalarea plăcii 
comemorative pe casa în care a locuit de 
pe bd. Ştefan cel Mare şi a unei asemenea 
pe faţada blocului principal UTM; institui-
rea bursei nominale „S. Rădăuţanu” pen-
tru doctoranzi.

Lansarea site-ului 
„Sergiu Rădăuţanu”
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Au participat reprezentanţi 
ai universităţilor din RM, precum 
şi din Armenia, Bulgaria, Cana-
da, Franţa, Georgia, Ungaria, 
Portugalia, Rusia, Turcia, Ucraina.

Când vorbim de formula LMD – Li-
cenţă, Masterat, Doctorat, subînţelegem 
arhitectura învăţământului universitar 
în lumina Procesului Bologna. Această 
arhitectură este omogenă pentru toa-
te ţările. La formula LMD se adaugă alte 
două elemente arhitecturale: Sistemul 
European de Credite Transferabile (ECTS) 
şi Suplimentul la diplomă, perfectat şi în 
engleză, acesta demonstrând volumul de 
cunoştinţe al specialistului la absolvire. 

În RM, arhitectura dată s-a realizat 
ca formă aşa cum s-a realizat de altfel în 
toate ţările aderente la Procesul Bologna. 
Dar una e să avem elementele formale şi 
alta e implementarea lor pas cu pas, zi cu 
zi în realitatea învăţământului universitar 
din diferite ţări cu diferite tradiţii şi par-
ticularităţi culturale, având în vedere şi 
multitudinea de specialităţi vechi şi noi, 
care apar pe parcurs, în funcţie de cerin-
ţele economiei, a vieţii în general.

Cunoştinţele sunt cheia progresului. 
Dar ce cunoştinţe vom da în ciclul I uni-
versitar (L), în ciclul II universitar (M) şi în 
D (Doctorat), care se vrea ciclul III univer-

sitar? Care trebuie să fie
proporţia între teorie şi 
practică? Cum trebuie să 
se înfăptuiască guverna-
rea universitară pentru a 
da o siguranţă mai mare calităţii pregătirii 
specialiştilor? Dar şi asupra conceptului 
„Calitate” Bologna are multe semne de 
întrebare şi universităţile din diferite ţări 
caută să găsească răspunsuri adecvate.

Dl Jean-Dominique Assie, reprezen-
tantul AUF (Agenţia Universitară Franco-
fonă), a subliniat necesitatea stringentă a 
armonizării cerinţelor de calitate în cele 
77 de universităţi din 16 ţări reprezentate 
la seminarul dat prin asemenea mijloace, 
cum ar fi acreditarea (inclusiv din partea
unor organe internaţionale), prin găsirea 
sinergiei de activitate a reţelelor univer-
sităţilor din diferite ţări, prin cooperarea 
dintre aceste universităţi, prin comple-
mentarea acţiunilor lor etc.

Dl Jean-Luc Nahel, reprezentantul 
Conferinţei Rectorilor universităţilor fran-
ceze (cum ar fi Consiliul Rectorilor la noi),
a spus, pe drept, că orice universitate 
trebuie să răspundă cerinţelor regiunii în 

Seminare internaţionale

Licenţă, 
Masterat, 

Doctorat

Î ntre 28 februarie – 1 martie 2008 la Chişinău s-a desfăşurat 
un seminar internaţional în tema „Implementarea Procesului 

Bologna cu sistemul LMD – Licenţă, Masterat, Doctorat în 
Europa Centrală şi de Est. Provocări şi pespective”. Seminarul 

a fost organizat de Agenţia Universitară a Francofoniei (Biroul 
pentru Europa Centrală şi de Est) în colaborare cu Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova şi Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „N. Testemiţanu” din Chişinău. 

care se află, să fie un motor pentru dez-
voltarea acestei regiuni. Diploma absol-
ventului trebuie să se integreze cerinţelor 

pieţei, deci universitatea 
trebuie să dea dovadă de 
supleţe. În centrul politi-
cii de reforme Bologna 
trebuie pus dezideratul că universitatea 
va asista persoana pe parcursul întregii 
vieţi – seminare, reciclări, obţinerea unei 
alte profesii, învăţământ la distanţă etc.

O subliniere de fond a reprezentantu-
lui universităţilor franceze a privit auto-
nomia universităţilor faţă de politic. Fără 
o asemenea autonomie universitatea va 
dispărea treptat prin reducere. 

Diseminarea cunoştinţelor este nece-
sară pentru echilibrul lumii. Da, dezechi-
libre se întâmplă, universităţile sunt me-
nite să restabilească mereu echilibrele, a 
enunţat filozofic spre finele intervenţiei 
sale dl Nahel, preocupat foarte mult, pre-
cum s-a văzut, de aplicarea cât mai fertilă 
a Procesului Bologna în aceşti câţiva ani 

până în 2010 – perioadă în care se preco-
nizează crearea Spaţiului European Uni-
versitar Unic.

În cele trei zile ale seminarului par-
ticipanţii au tratat diversele aspecte ale 
acestei teme generale „LMD – Bologna”. 
De exemplu, reprezentantul Ungariei a 
expus modalităţile de dezvoltare a mo-

bilităţii studenţilor şi profesorilor. Repre-
zentantul României s-a referit la aspectul 
strategiei manageriale universitare. Re-
prezentanţii Moldovei au dezvăluit as-
pecte privind soclul de competenţe ale 
Masteratului, restructurarea studiilor de 
doctorat etc.

Acest seminar foarte reprezentativ 
a lucrat cu o intensitate ştiinţifică înaltă, 
căutând să acopere o arie extinsă de as-
pecte la tema care preocupă foarte serios 
acum lumea contemporană: cum să con-
struim o societate bazată pe cunoştinţe, 
cum să ajustăm activitatea universitară 
la fenomenul globalizării mondiale, care 
nu doar că „bate la uşă”, ci deja „a intrat în 
tindă”.

Sistemul LMD– 

P e 18 martie a.c. la FTMIA a 
avut loc un seminar interna-

ţional cu genericul „Evaluarea 
internă a calităţii la Facultatea 
de Tehnologie şi Management 
în Industria Alimentară, UTM”. 

Seminarul constituie un element in-
tegrant al Proiectului „JEP-26091-TACIS 
„Implementarea sistemului instituţional 
de management al asigurării interne a 
calităţii în instituţiile de învăţământ supe-
rior din RM”.  

La acest proiect, prevăzut pentru anii 
2005-2008, participă UTM, USM, UASM, 
Universitatea de Stat din Cahul, Şcoala 
Superioară Agrară din Rennes, Franţa, 
Universitatea din Gand, Belgia, Universi-
tatea din Copenhaga, Danemarca. La se-
minar au participat: dl Jean Barloy, pro-
fesor la Şcoala Superioară Agrară din Ren-
nes, Franta – coordonatorul proiectului, 
dl Rolland Verhé şi dl Luc Esee, profesori 
la Universitatea din Gand, Belgia, dna E. 
Petrov, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
al RM, dl Vladimir Guţu, profesor USM; dl 
Eugeniu Zacon, vicerector UASM; dl Gri-
gore Musteaţă, conf., dr., decan FTMIA, 
şefii de catedre de la FTMIA.

Scopul seminarului constă în schim-
bul de experienţă privind evaluarea in-
ternă a calităţii în instruire pe catedre şi 
pe facultate. Criteriile de evaluare inter-
nă, elaborate la Universitatea din Gand, 
conţin unele elemente importante, care 
au putut servi un bun suport pentru per-
fecţionarea criteriilor respective la UTM 
şi la celelalte universităţi participante la 
proiectul amintit mai sus.

Deci seminarul a fost o testare practi-
că a acestor criterii de evaluare internă a 
calităţii pe exemplul concret al catedrelor 
de la FTMIA şi al facultăţii în ansamblu. 

Dl Grigore Musteaţă, decanul FTMIA, 
a prezentat mai întâi „scurtul istoric” al fa-
cultăţii, demonstrând cum rând pe rând 
au apărut catedrele şi specialităţile res-
pective, după cum cereau nevoile indu-
striei alimentare în RM la diferite etape pe 

FTMIA – evaluarea 
internă a calităţii 

perioada de la 1964 – anul înfiinţării UTM 
până în prezent: enologie (ştiinţa vinului), 
tehnologia prelucrării fructelor şi legume-
lor, tehnologia şi organizarea alimentaţiei 
publice, tehnologia cărnii şi a produselor 
din carne, tehnologia panificaţiei, tehno-
logia cerealelor, tehnologia zahărului şi a 
produselor zaharoase, tehnologia lapte-
lui, Filiera Francofonă „Tehnologii alimen-
tare”, biotehnologii industriale etc.

Decanul a subliniat că ciclurile de în-
văţământ sunt formate la FTMIA după 
cerinţele Procesului Bologna 4+1,5 sau 

exprimate în credite transferabile – ciclul 
I (Licenţa) – 240 şi ciclul II (Master) – 90 
ECTS. La FTMIA activează 151 de cadre 
didactice.  Numărul de posturi didactice 
este de 177, ceea ce înseamnă că unii 
lectori au şarjă mărită până la limita per-
misă de 1,5. FTMIA desfăşoară desigur şi 
o vastă cercetare ştiinţifică, confirmând 
dezideratul că „profesorul care nu are 
cercetări nu este profesor”, acelaşi dez-
iderat referindu-se şi la întreaga faculta-
te. Actualmente la FTMIA se realizează 13 
proiecte ştiinţifice.

Eficienţa activităţii facultăţii se expri-
mă în procentul de absolvenţi raportat 
la numărul studenţilor înmatriculaţi la 
anul I. Acest procent este de cca 60, cifră 
comparabilă cu universităţile tehnice din 
Europa. Normativele MET indică cifra de 
peste 50 la sută din absolvenţi, fapt ce 
denotă că la FTMIA lucrurile stau sesizabil 
mai bine la acest indicator-cheie pentru o 
facultate tehnică.  La seminar s-a replicat  
faptul şarjei didactice de 1,5 pentru unii 
profesori, care reduce drastic posibilităţi-
le de a efectua şi cercetări ştiinţifice.

Seriile prea mari de studenţi la unele 
prelegeri dăunează criteriilor de calitate 

în instruire, dar la FTMIA se supraveghea-
ză atent acest lucru: serii se admit (dacă o 
impune cazul) doar la anii inferiori şi cu o 
periodicitate permisivă.

Catedrele FTMIA rând pe rând şi-au 
expus la seminar conţinutul lor în privin-
ţa numărului şi calităţii cadrelor didacti-
ce, ele au demonstrat şi o bogată gamă 
de planuri de lucru cu multiple detalizări 
care, aplicate fiind cu perseverenţă didac-
tică, finalizează cu o bună pregătire a ab-
solvenţilor titrată la cerinţele Procesului 
Bologna. În special, vom aminti aseme-

nea cifre elocvente, indicând proporţia 
conţinutală a volumului de cunoştinţe în 
formarea studentului pe parcursul anilor 
de licenţă. Astfel, 30% formează ştiinţele 
fundamentale; 20% – ştiinţele sociouma-
ne; 50% – ştiinţele de specialitate. Aceas-
tă proporţie este şi ea comparabilă cu 
respectivele universităţi din Gand, Belgia 
şi Rennes, Franţa.

Practica – element esenţial în pregă-
tirea inginerului – este adusă la parame-
trii constructivi la FTMIA pentru a finisa
cu succes maxim pregătirea tânărului 
specialist în condiţiile economiei de azi 
şi celei de mâine. Astfel, de exemplu, la 
Catedra de Enologie (şef – dl Anatol Bă-
lănuţă, prof. univ., dr. hab.) conţinutul 
general al formării profesionale a studen-
tului pe parcursul ciclului I universitar (L) 
se exprimă în felul următor: 43% – ore de 
curs şi 57% – activităţi practice la enolo-
gie. Absolvenţii lucrează nu numai în RM, 
dar şi în diferite ţări viti-vinicole, inclusiv 
în Franţa şi Belgia, ai căror reprezentanţi 
tocmai apreciau evaluarea internă a cali-
tăţii. La Catedra „Tehnologia şi Organiza-
rea Alimentaţiei Publice” (TOAP – şef dna 
Eleonora Dupuoy, conf., dr.) pe lângă 

alte practici specializate studenţii trec 
anul II în întregime pe terenul practicii la 
întreprinderea de specialitate.

Un paragraf aparte foarte actual în 
tema evaluării interne a calităţii îl con-
stituie sondajele de opinie efectuate în 
mediul studenţesc. La UTM, inclusiv la 
FTMIA, sondaje se fac incontinuu, organi-
zate fiind cu multă migală şi originalitate 
de către Departamentul pentru Manage-
mentul Calităţii (şef dl Andrei Chiciuc, 
conf., dr.). 

Oaspeţii din Franţa şi Belgia, în cali-
tatea lor de evaluatori ai muncii depu-
se de UTM în tema evaluării interne a 
calităţii, au apreciat înalt sondajele de 
opinie efectuate de noi între studenţii 
absolvenţi, angajatori.

Profesorii belgieni şi-au împărtăşit 
experienţa privind evaluarea internă a 
calităţii în instruire la Universitatea din 
Gand. Iată unele momente interesan-

te: profesorii trec neapărat acreditarea 
(personală) la nivel internaţional: există o 
Comisie internaţională cu asemenea atri-
buţii; acreditarea unei specialităţi vizează 
un termen de 8 ani (la noi e aproximativ 
la fel – 7 ani); ca şi la noi, se efectuează 
sondaje de opinie între studenţi, partici-
parea acestora fiind de 25-60 la sută; la 
Universitatea din Gand există comitete 
pentru evaluarea internă a calităţii. 

Profesorul cu mai multe „minusuri” la 
sondaje este intervievat de comitet şi i 
se acordă 2-3 ani pentru a-şi ridica nive-
lul în sondaje; paleta indicatorilor pentru 
evaluarea prin sondaje este mai largă şi 
poate fi în unele aspecte model pentru 
UTM; se organizează şi sondaje orale în 
grupele academice cu privire la calitatea 
predării de către unii sau alţi profesori. 
Toată critica trebuie să fie obiectivă, argu-
mentată; nivelul de eficienţă universitară 
la Gand, Belgia este comparabil cu cel de 
la FTMIA-UTM: cca 60% absolvenţi faţă de 
numărul iniţial de înmatriculaţi.

La finalul seminarului s-a organizat
o excursie prin laboratoarele şi aulele 
FTMIA. Impresia generală a fost pozitivă.
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la proba Desen:

locul I  –  Puiu Ecaterina (Liceul „I. Creangă”, Chişinău);
locul II –  Lupaşcu Luminiţa (Liceul „S. Haret”, Chişinău),
  Burbulea Elena (Liceul „Gaudeamus”, Chişinău);
locul III – Mustafin Denis (UTM, an. I liceal),
  Coliban Tatiana (Liceul „Gaudeamus”, Chişinău),
  Safonov Anatol (Liceul „T. Maiorescu”, Chişinău);

la proba Fizica:

locul I – Moşanu Sergiu (Liceul „Orizont”, Chişinău);
locul II – Prunici Ion (Liceul „P. Zadnipru”, Chişinău),
  Bodnariuc Ecaterina (Liceul „N. Iorga”, Chişinău),
locul III – Voloşin Anton (Liceul „Ramban”, Chişinău),
  Lazăr Ştefan (Liceul Selişte, Nisporeni),
  Pogodin Serghei (Liceul „B. Hasdeu”, Chişinău);

la proba Chimia:

locul I – Busuioc Vasile (Liceul „M. Sadoveanu”, Hânceşti),
locul II – Prunici Ion (Liceul „P. Zadnipru”, Chişinău),
  Arian Iurie (Liceul Republican Real, Chişinău);
locul III – Voloşin Anton (Liceul „Ramban”, Chişinău),
  Stamati Corina (Liceul Republican Real, Chişinău),
  Colun Constantin (Liceul „Gh. Asachi”, Chişinău);

la proba Informatica:

locul I – Deveatâi Dumitru (Liceul Republican Real, Chişinău);
locul II – Asimionese Alexandru (Liceul Republican Real, Chişinău),
  Ţurcanu Călin (Liceul Republican Real, Chişinău);
locul III – Gordienco Sergiu (Liceul Republican Real, Chişinău),
  Baltaga Vasile (Liceul „I. Vatamanu”, Străşeni),
  Dascăl Eugen (Liceul „Gh. Asachi”, Chişinău);

la proba Matematica:

locul I – Voloşin Anton (Liceul „Ramban”, Chişinău);
locul II – Rusu Mihaela (Liceul „M. Eliade”, Chişinău),
  Patrinica Artiom (Liceul „Orizont”, Chişinău);
locul III – Ganea Cătălin (Liceul „M. Eliade”, Chişinău),
  Bodnariuc Ecaterina (Liceul „N. Iorga”, Chişinău),
  Glavan Danu (Liceul „I. Vatamanu”, Străşeni).

În această primăvară îl sărbătorim pe septuagenarul  
Mircea Andriuţă, prof. univ., dr. hab. în ştiinţe tehnice.

Absolvent al Institutului de Arhitectură şi Construcţii din 
Sankt-Petersburg (azi Universitatea de Arhitectură şi Con-
strucţii), promoţia anului 1960, a lucrat în cadrul mai multor 
întreprinderi şi instituţii de învăţământ de profil. Şi-a făcut 
doctorantura la Universitatea de Construcţii din Moscova, 
după care a fost repartizat la Institutul Politehnic din Chi-
şinău, activând ca lector, lector superior, conferenţiar, şef al 
Catedrei „Maşini de Construcţii” (1993-1998).

Profesorul Andriuţă îşi vede rostul în pregătirea cadrelor 
de ingineri, având la activ 35 de promoţii cu peste 3000 de absolvenţi. Este omul 
care are grijă de focul din vatra ştiinţei, dovadă fiind numeroasele experimente 
efectuate în diverse condiţii geografice. Analiza matematică a rezultatelor obţinu-
te în cadrul acestor cercetări au stat la baza argumentării legilor tăierii şi săpării pă-
mânturilor cu diverse organe de lucru a maşinilor. A publicat peste 100 de lucrări 
ştiinţifice, o monografie. 

Colectivul Catedrei „Căi Ferate, Drumuri şi Poduri” îl  felicită călduros pe dl pro-
fesor Mircea Andriuţă cu ocazia frumosului jubileu, dorindu-i multă sănătate, feri-
cire în viaţa personală, o activitate rodnică şi în continuare!

Colectivul Catedrei „Căi Ferate, Drumuri şi Poduri”

Premianţi ai Olimpiadei Tehnice-2008  
au fost desemnaţi următorii elevi:

Grigore Ganea – 70
Corpul profesoral al Catedrei „Utilaj Tehnologic Indu-

strial” a UTM îl felicită pe profesorul universitar interimar, dl 
Grigore Ganea, cu prilejul împlinirii onoratei vârste de 70 de 
ani, dorindu-i ani mulţi şi frumoşi înainte, plini de sănătate 
şi bucurii.

Dl Grigore Ganea s-a născut la 1 martie 1938 în s. Coşer-
niţa, jud. Soroca. După absolvirea Institutului Tehnologic din 
Odesa (1959) a activat la fabrica de conserve din Crasnoe, 
Slobozia, apoi la fabrica de conserve din Orhei. În 1973 sus-
ţine teza de doctor în ştiinţe tehnice la Institutul Tehnologic 
din Kiev. 

Din 1973 activează la Institutul Politehnic din Chişinău, azi UTM, în calitate de 
şef al Catedrei „Maşini şi Aparate în Industria Alimentară”, în perioada 1980-1984 
fiind delegat în Aljeria la o instituţie de învăţământ superior din or. Bumerdes, 
după care a revenit în calitate de profesor universitar interimar la Catedra „Utilaj 
Tehnologic Industrial”.

A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice, 2 manuale, 2 problemare, peste 30 de 
indicaţii metodice, a efectuat numeroase stagii la Moscova, Odesa, Iaşi.

Mult succes, noroc şi fericire şi în continuare, dle profesor!
Colegii de la Catedra UTI 

Mircea Andriuţă – 70

„Concertul din martie” consacrat 
Zilei Femeii a devenit deja o frumoa-
să tradiţie la UTM. Şi anul acesta, pe 6 
martie, Sindicatul Studenţilor (şeful co-
mitetului – dl Anatol Alexei) şi Clubul 
Studenţesc (şef – dl Vasile Cireş, con-
ducător artistic şi coregraf al Ansam-
blului de cântece şi dansuri populare 
„Tinereţea”, UTM) ne-au umplut inimile 

de sentimente calde pentru dragele 
noastre femei.

Dl Dumitru Ungureanu, prorector 
pentru activitatea educativă, conf., dr., 
a vorbit într-un început solemn al serii 
artistice cuvinte de dragoste şi mulţu-
mire pentru Domnişoare şi Doamne 
din plina sală de festivităţi UTM. 

Ca de obicei, concertul a fost des-
chis de fanfara UTM – „Colectiv artistic 
model”, condusă de dl Anastas Bol-
descu, maestru emerit al culturii din 
RM. În preajma lui se pare că muzica 
devine un mobil spiritual pentru orice 
ascultător prezent la manifestare.

Sindicatul studenţilor. Clubul Studenţesc

Concertul din martie
Iureşul dansatorilor din ansamblul 

„Tinereţea”, UTM, sub coregrafia mae-
strului Vasile Cireş a sculat sala în pi-
cioare. Bravo! Bravo! erau cuvintele stri-
gate cu entuziasm de studenţi şi cola-
boratori. Un gest deosebit de mişcător: 
dansatoarelor băieţii le-au înmânat sus 
pe scenă garoafe – cu prilejul Zilei de 8 
Martie.

Studenta Ina Beznic (FTMIA) ne-a 
înviorat cu săltăreţele cântece popula-
re. 

Spre final, tineretul a savurat şi nişte 
dansuri super sportive „Under Break”, 
sub conducerea  artistului Alexei Şar-
cov, patronul unui club de dans – „Stre-
et Dance Club”. Destul de original şi ti-
neresc. A cules aplauze interminabile. 

Un concert pe cinste, care a relaxat 
lumea UTM după încordarea zilnică a 
muncii. Sindicatul Studenţilor merită, 
desigur, aplauze pentru organizarea 
puţinelor, dar frumoaselor ore de agre-
ment. Principalul, educative. 

Înverzirea 
parcului-muzeu UTM

Pe 5 aprilie solul era destul de umed, dar studenţii din blocurile FCIM, FIMCM, 
FIMM au luat în mâini hârleţele şi, împreună cu un grup de lucrători ai Serviciului 
Administrativ şi Construcţii Capitale, în frunte cu dl Pavel Spânu, prorector, au lu-
crat de zor la sădirea arborilor şi arbuştilor în Parcul-muzeu din campusul Râşcani.

Salutăm gestul cetăţenesc al studenţilor noştri: Valentin Grama, Andrei Ar-
ceanis, Vadim Gribincea, Victor Mitreniuc, Adrian Scântei, Alexandru Gorpe-
niuc, Petru Deniciuc, Alexandru Lungu – toţi de la FCIM, precum şi Dumitru 
Rusu de la FIMCM, Ion Coreţchi şi Dorin Maţco de la FIMM.

Aniversări


