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Nu trebuie să fii trist că n-ai 
fost remarcat, fii trist că n-ai 
făcut nimic remarcabil.

(Confucius, vechi filozof chinez)

Frumuseţea lucrurilor există în 
sufletul celui care le admiră.

(David Hume, filozof englez)

Bursele de Merit, oferite anual studen-
ţilor din diferite universităţi pentru merite 
remarcabile la studii, în activitatea social-
utilă, în aprecierea cetăţenească a diferi-
telor aspecte de dezvoltare a societăţii, 
au drept scop evidenţierea şi stimularea 
noului contingent de tineri bine pregătiţi, 
care mâine-poimâine vor prelua bagheta 
dirijorală în stat şi societate. 

Dna Angela Muşet, directoarea Cen-
trului de Informaţii Universitare, a infor-
mat asistenţa că la concurs au fost depu-
se 383 de dosare. 

Acestea au fost examinate minuţios, 
pe parcursul unei luni, de fiecare expert 
în parte, iar în final s-au format aprecierile 
comune: 62 de bursieri de la 20 de uni-
versităţi, inclusiv 3 bursieri cu Diplome şi 
Premii de gradul I a câte 10 mii de lei, 
19 bursieri cu Diplome şi Premii de gra-
dul II a câte 6 mii de lei, 40 de bursieri 

Consiliul Rectorilor din RM

Bursele de Merit-2008

cu Diplome şi Premii de gradul III a câte 
4 mii de lei. 

Premiile sunt mari, deci stimulatorii. 
Iar numărul ceva mai mic de participanţi 
în anul curent în comparaţie cu anii trecu-
ţi îşi are explicaţia şi în faptul că Procesul 
Bologna, prin reforma respectivă de două 
„cicluri universitare”, a produs o „cădere” 
în numărătoarea anilor de studii. 

Rectorii au hotărât prin vot unanim să 
aprobe rezultatele concursului „Burse de 
Merit-2008” şi au sugerat anumite modifi-
cări pentru viitor în Regulamentul pentru 
conferirea Burselor de Merit. Este vorba, 
mai cu seamă, de o anumită diferenţie-
re de abordare a aprecierii unui eseu pe 
temă liberă atunci când comparăm stu-
denţii de la universităţi cu profil real (teh-
nic) şi cu profil umanist. 

Ziua decernării oficiale a „Burselor de 
Merit-2008” va fi anunţată suplimentar.

P e 7 mai 2008, în sala Senatului Universităţii Tehnice 
a Moldovei, a avut loc şedinţa extraordinară a Consi-

liului Rectorilor din RM. În agendă – „Aprobarea rezultatelor 
Concursului interuniversitar „Bursele de Merit-2008”, orga-

nizat de Centrul de Informaţii Universitare sub egida Con-
siliului Rectorilor din RM, cu suportul financiar al Fundaţiei 

„Soros-Moldova”, BC „Moldova Agroindbank”, Compania de 
telefonie mobilă „Orange-Moldova”.

Colectivul Universităţii Tehnice a 
Mol dovei exprimă sincere felicitări 
dlui dr. ing. Alexei TOCA, decanul Fa-
cultăţii de Inginerie şi Management în 
Construcţia de Maşini, cu ocazia confe-
ririi titlului “Doctor Honoris Causa” 
al Universităţii Naţionale Tehnice din 
Doneţk, Ucraina.

Multă sănătate şi noi realizări, 
domnule profesor!

Vivat, 
profesore!

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

quality.utm@gmail.com

În atenţia studenţilor şi angajaţilor UTM
Orice persoană poate expedia la 

adre sa sus menţionată sugestii, opinii 
şi informaţii ce pot contribui la menţi-
nerea şi îmbunătăţirea atmosferei în 
uni versitate. Mesajul va fi recepţionat 
de o persoană obligată să respecte con-
fidenţialitatea şi să transmită conţinutul 
respectiv factorilor de decizie ai UTM.

Pro Calitate

Pe 21 mai, la inaugurarea celei de 
a 15-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale 
„Produse alimentare şi băuturi; materii 
prime şi echipamente pentru industria 
alimentară” agregatele tehnice ale UTM 
întruchipate în anumite construcţii geo-
metrice impresionabile din metal, mate-
riale compozite, mase plastice au atras 
atenţia ambasadorilor din câteva ţări, a 
miniştrilor de resort din Rusia, Ucraina, 
Bulgaria şi, desigur, din Moldova, a mul-
tor agenţi economici.

Dl acad. Ion Bostan, în calitatea sa de 

autor principal, explica amănunţit şi con-
vingător cum aceste agregate circulare 
(cam cât o veche făţare de treierat grâne) 
se lansează la apă pe Prut sau pe Nistru, 
ele fiind susţinute de nişte pontoane din 
masă plastică, şi cum curentul de apă ac-
ţionează palele mari cu profil hidrodina-
mic, acestea transmiţând energia cinetică 
a râului undeva sus spre a fi transformată 
imediat în energie mecanică. Mai depar-
te energia mecanică „împinge” apa prin 
conducte speciale pe mal – pe câmp, la o 
anumită distanţă pentru a iriga prin picu-
rare planta care va rodi neapărat chiar şi 
pe timp de secetă. 

Asemenea agregate se pot plasa şi 
pe apele lacurilor 
(avem cca 3000 de 
lacuri în republică).

Dar aceste agre-
gate -microhidro-
centrale vor trans-
forma energia cine-
tică a apei curgătoa-
re din Prut-Nistru şi 
în energie electrică. 
Astfel se pot satisfa-
ce nece sităţile ener-
getice ale unor gos-
podării, localităţi...

Expoziţia internaţională 
„Produse alimentare şi băuturi; materii prime 
şi echipamente pentru industria alimentară”

Echipamente tehnice ale Universităţii Tehnice: 
Hidrocentrale mici pe Prut şi Nistru                        

  şi turbine eoliene pe dealurile Moldovei

Autori: acad. Ion Bostan, dr. hab. Valeriu Dulgheru, 
dr. Ion Sobor, dr. Viorel Bostan, drd. Anatolie Sochi-
rean, drd. Ro dion Ciupercă, drd. Oleg Ciobanu, drd. 
Radu Ciobanu, drd. Ion Dicusară, drd. Valeriu Odainâi, 
drd. Nicolae Trifan, drd. Ion Bodnariuc, drd. Iulian Mal-
coci, Vitalie Gladîş, Veaceslav Gulco.

Energie electrică vor produce şi turbi-
nele eoliene.

Toate aceste echipamente pot/trebu-
ie produse în Moldova, astfel ca mai întâi 
să satisfacem necesităţile proprii, iar apoi 
să şi vindem. 

Tocmai de aceea  agenţii economici 
examinau minuţios exponatele tehni-
ce de mari dimensiuni, întrebându-l pe 
acad. Ion Bostan... „Cât costă?”.

Universitatea Tehnică a procurat o 
bună surpriză tehnică la Expoziţia Inter-
naţională „Produse alimentare şi băuturi”, 

inaugurată la 21 mai 2008. O surpriză la 
care am lucrat...5 ani, precizează cu un 
zâmbet semnificativ academicianul şi 
rectorul UTM dl Ion Bostan.

Da, o surpriză... de 5 ani.
Urmează ca această invenţie tehnică 

să fie lansată la apă pe Prut în sudul Mol-
dovei, iar mai apoi... vor apărea alte zeci 
de asemenea „surprize”, care vor dezvolta 
mica irigare, vor utiliza resursele regene-
rabile de energie în sectorul alimentar – 
„surpriză” mult aşteptată în Economia 
Naţională.

A fost editată şi o carte la temă, pe care 
o puteţi cosulta – „Sisteme de conversie 
a energiilor regenerabile” (foto).
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Ultima dată Senatul UTM a analizat 
un raport pe o temă similară pe 25 aprilie 

2006, cu denumi-
rea „Organizarea 
şi eficienţa muncii 
edu    caţionale în 
gru  pele academice 
ale anului I de stu-
dii în UTM”. Faptul 
demon strează im-
portanţa educaţiei 
tineretului şi aten-
ţia deosebită ce i se 
acordă.

Generaţia tânără se bucură de o aten-
ţie deosebită şi din partea conducerii de 
vârf a statului. În acest sens este eloc-
ventă Strategia pentru tineret, adopta-
tă de Guvernul RM în decembrie 2003, 
care vi zează participarea tinerilor la toa-
te procesele de dezvoltare a societăţii, 
de promovare a educaţiei patriotice. Un 
exemplu concludent este declararea de 
către Preşedintele RM, dl Vladimir Voro-
nin, a Anului 2008 – An al Tineretului. 
În cadrul acestei iniţiative sunt prevăzu-
te şi se desfăşoară diferite evenimente 
de amploare, cum ar fi şi cele de la UTM 
– Olimpiada Tehnică Republicană şi Săr-
bătoarea sportului şi tineretului 
din 23 mai 2008.

La UTM s-a conturat un sis-
tem de organizare şi dirijare a 
procesului instructiv-educativ 
structurat pe 4 nivele:

1. grupa academică (dirijată 
de îndrumătorii de grupe);

2. specialitatea (monitoriza-
tă de catedra de profil);

3. facultatea (condusă de 
consiliul facultăţii);

4. universitatea ca întreg 
(sub îndruma rea Senatului prin 
Comisia pentru educaţie).

Pentru asigurarea activităţii 
educaţionale la primul nivel în 
grupele academice a fost ela-
borată Agenda îndrumătoru-
lui de grupă, au fost formulate 
obligaţiile şi cercul de activităţi ale aces-
tuia, a fost majorată recompensa pentru 
această mun că, anual se organizează con-
cursurile „Cel mai bun îndrumător”, „Cea 
mai bună grupă academică”, „Cel mai bun 
student” etc.  Acestui nivel i s-a dat prio-
ritate în munca educativă, deoarece este 
foarte important faptul ca studenţii nou 
admişi la UTM să se integreze organic în 
colectivul studenţesc şi să se familiarize-
ze cu noua lor poziţie în societate.

În anul curent în activitatea educativă 
la UTM sunt implicaţi, conform ordinului 
respectiv al rectorului, 211 îndrumători 
de grupe academice, inclusiv 6 profeso-
ri universitari, 68 conferenţiari, 95 lectori 
superiori şi 42 lectori şi lectori-asistenţi. 

Aceştia îşi desfăşoară activitatea con-
form planurilor aprobate de catedrele de 
profil, întâlnirile lor cu grupele în mare 
parte fiind prevăzute în orar. Îndrumăto-
rii de grupe verifică frecvenţa studenţilor 
la ore, reuşita lor curentă, ţin legătura cu 
pă rinţii, astfel ca în rezultat să se obţină 
un nivel de studii din ce în ce mai înalt. 
Privitor la disciplina generală în enormul 
colectiv de peste 18 mii de studenţi la 
secţia zi putem spune: ea intră în cadrul 
admisibil al Regulamentului de funcţio-
nare a întregii universităţi. 

Pe linia asigurării ordinii publice în 

Senatul UTM

Activitatea moral-
educativă la UTM

Cel mai important subiect pe agenda şedinţei Senatului UTM din 
22 aprilie 2008 a vizat „Activitatea moral-educativă la UTM: 

sarcini şi măsuri. Autoadministrarea studenţească”. Raportul la 
temă a fost prezentat de dl Dumitru Ungureanu, prorector pentru 

instruirea practică, relaţii cu colegiile şi probleme sociale, conf., dr. 
Publicăm în continuare un extras din raportul dat.

campusurile studenţeşti sunt salutare ini-
ţiativele Catedrei Militare şi ale decana-
telor de a amenaja locuri speciale pentru 
fumători, de a amenaja curţile şi blocurile 
facultăţilor. 

Sunt şi unele probleme, care-şi cer re-
zolvarea. Se cere o intervenţie radicală în 
amenajarea blocurilor şi ridicarea nivelu-
lui de disciplină şi ordine în cămine. 

Aici trebuie să-şi spună cuvântul ferm 
Comitetele de cămine şi toţi studenţii 
lo catari. La scara întregii universităţi se 
depune o muncă importantă din partea 
Catedrei „Ştiinţe socio-umane” şi a Biblio-
tecii UTM. Se conturează şi crearea unui 
sistem complex de educaţie spirituală, 
ci vică, patriotică, etică şi estetică. Aceste 
activităţi sunt cunoscute şi date publici-
tăţii prin intermediul ziarului UTM „Me-
sager Universitar”. Ziarul îşi aduce şi el 
aportul evident în problema vizată. 

La nivel de facultăţi sunt de men-
ţionat Concursurile TVC, Balul bobocilor, 
competiţiile sportive etc. Însă aceste ac-
ţiuni implică un număr redus de studenţi, 
deci este necesară o atenţie mai mare din 
partea decanatelor.

Puţini studenţi sunt antrenaţi în acti-
vitatea artistică: Ansamblul de cântece şi 

dansuri populare „Tinereţea”, Fanfara Uni-
versităţii Tehnice a Moldovei, Ansamblul 
vocal-instrumental ş.a.

Catedra de Educaţia Fizică se mani-
festă pozitiv în antrenarea tineretului în 
activităţi sportive, cum ar fi întrecerile 
între cele 10 facultăţi ale UTM, în cadrul 
Universiadelor. La UTM sunt impunătoare 
şi rezultatele sportului de performanţă. 

Avem o bază sportivă dezvoltată, prin 
urmare, posibilităţile de a atrage studen-
ţii în masă la ocupaţii cu sportul sunt în 
prezent imense şi ele trebuiesc realizate 
în măsură din ce în ce mai mare.

Rămâne în urmă nivelul educativ în 
cadrul specialităţilor. Catedrele de profil 
sunt prea pasive pe linia educativă, deşi 
aici sunt destule posibilităţi de înviorare 
a studenţilor: concursuri la obiectele de 
specialitate, conferinţe ştiinţifice studen-
ţeşti, participarea în cercetările ştiinţifice 
ale catedrelor etc.

Toţi universitarii – de la profesori la la-
boranţi – participă la educaţia studenţilor 
şi prin aspectul său exterior, prin fiecare 
mişcare, prin exemplul propriu de atitu-
dine faţă de obligaţiile de serviciu, prin 
comportamentul său, cultivând poziţia 
civică a tinerilor şi conştientizarea res-
ponsabilităţilor ce le poartă prin numele 
de student al UTM. Întru stabilirea unui 

climat civilizat în colectivul studenţesc 
al UTM a fost elaborat şi adoptat Codul 
de Onoare al studenţilor, afişat la toate 
facultăţile, multiplicat şi înmânat studen-
ţilor anului I – Admiterea anului 2007.

De asemenea s-au depus eforturi în 
promovarea şi susţinerea autoguvernării 
studenţeşti, lucru care armonizează cu 
prevederile Procesului Bologna. Să recu-
noaştem că astăzi există, am putea spune, 
doar o singură organizaţie a studenţilor în 
deplină activitate reală şi palpabilă – sin-
dicatele studenţeşti (şeful Comitetului 
sindical-studenţi al Universităţii Tehnice a 
Moldovei, dl Anatol Alexei). Majoritatea 
activităţilor sociale şi culturale sunt orga-
nizate de sindicatele studenţeşti. 

În scopul dezvoltării şi extinderii auto-
guvernării studenţeşti în anul 2007 s-a re-
uşit a se organiza Senatul studenţilor 
UTM şi Comitetele/Comisiile studenţeşti 
de la facultăţi, organisme care urmează 
să se impună în viaţa studenţească. 

În prezent centrul de greutate al edu-
caţiei studenţilor este primordial plasat 
în grupele academice de la primii ani de 
studii şi se ţine în principal pe umerii în-
drumătorilor de grupe, considerându-se 
tacit că studenţii de la anii mai mari se vor 
descurca şi singuri.

Situaţia dată trebuie corectată în sen-
sul intensificării educative şi în grupele 
academice de la anii superiori. Ochiul 
educativ trebuie să cuprindă cu privirea 
întreagă masă de studenţi, realizând obi-
ectivele morale general recunoscute. Este 
nevoie de un concept şi un plan complex 

universitar, care să cu-
prindă în vizor studenţii 
tuturor anilor de studii 
şi toate activităţile edu-
cative la diferite nivele: 
catedră-facultate-uni-
versitate. 

Este vorba de in-
tegrarea logică a mă-
surilor educative în as-
pectele moral, spiritual, 
patriotic etc. De fapt, 
toate aceste idei deja 
se conturează în plan 
teoretic, ele trebuie să 
fie aplicate mai consec-
vent în practica muncii 
didactico-educative de 
zi cu zi.

Pentru crearea pla-
nului glo bal de educaţie 

va fi format un grup de experţi sub con-
ducerea dlui Mihai Braga, şeful Catedrei 
„Ştiinţe Socio-Umane”. Grupul respectiv 
va coordona planul în cauză cu facultăţile, 
cu catedrele, cu organele de autoguver-
nare studenţească, iar în final va prezenta 
documentul spre aprobare Senatului. Co-
misia Senatului pentru munca educaţio-
nală urmează să elaboreze şi mecanismul 
de aplicare practică a planului menţionat. 

* * *
Pe marginea ra portului s-au de sfă şurat 

discuţii constructive. Dl Mihai Braga, şeful 
Catedrei Ştiinţe So-
cio-Umane, conf., 
dr., a propus ca în 
orar, în mod oficial, 
să fie introdusă o 
oră educativă pe 
săptămână, astfel 
ca acti vitatea în-
drumătorilor de gru-
pe să fie reglemen-
tată şi nu aleatorie. 
Această reglementare va comporta şi o 
planificare mai concretă a activităţilor 
educative cu studenţii, iar verigile condu-
cătoare din universitate vor putea controla 
sistematic întregul proces.

Rectorul UTM, dl Ion Bostan, a su bli niat 
necesitatea strin-
 gentă  a  plani fi cării 
muncii edu cative. 
Planul este un dirijor 
al activităţii, planul 
indică linia şi scopul 
spre care tindem. În 
acest sens Cen trul 
Cul tural pen tru rea-
lizarea ma terială a 
căruia în campusul 

„Râşcani” s-au cheltuit mijloace substanţia-
le, trebuie să funcţioneze pe linia unui plan 
educativ cu studenţii de la diferite facultăţi: 
întâlniri cu personalităţi marcante, acţiuni 
ale Clubului „Unde? Ce? Când?” etc. La ac-
tivităţile desfăşurate în Centrul Cultural, 
patronat de catedra Ştiinţe Socio-Umane, 
trebuiesc atraşi cât mai mulţi studenţi.

Dl Anatol Alexei, preşedintele Comi-
tetului sindical-stu-
denţi, a vorbit des-
pre autoguverna-
rea stu denţească 
la UTM. Aceasta se 
dez voltă în ultimul 
timp cu mai mult 
succes. Au fost or-
ganizate acţiuni im-
portante sub aspect 
educativ: o „masă 
rotundă” în tema contracarării oricăror 
acte de corupţie în UTM; întâlniri la facul-
tăţi cu specialiştii-medici în tema SIDA; o 
„masă rotundă” în tema sistemului de 
credite transferabile etc. Sunt în proces de 
finalizare activităţile de organizare pentru 
editarea unui ziar al studenţilor UTM. S-au 
desfăşurat acţiuni cu privire la ajutorarea 
suplimentară a studenţilor orfani.

Dl Nicolae Ţurcanu, decanul FIEB, 
conf., dr., a propus 
ca la UTM să se dez-
volte mai accentuat 
diferite acţiuni de 
vo luntariat. Iar 
pen  tru ca acestea 
să devină un sub-
iect de interes edu-
cativ şi autoeduca-
tiv pentru studenţi, 
ar fi raţional ca să 

existe o formă de înscris în documentele de 
absolvire.

Dl Valentin Amariei, prorector, a 
pro pus ca exper-
ţii educatori să fie 
intro duşi în seriile 
de cursuri speciale 
la departamentul 
pentru for marea 
continuă la UTM. 
Ase menea cursuri 
s-ar putea forma pe 
lângă Catedra Ştiin-
ţe Socio-Umane.

Dl Ion Stratan, decanul FEn, a sugerat 
ca rectoratul să dis-
pună salarizarea 
unui regizor pentru 
diferitele manifes-
tări artistico-teatra-
le gen TVC, pentru a 
ridica nivelul cultu-
ral al acestora. 

Necesitatea s-a 
copt, deoarece tri-
vialul în asemenea 

manifestări uneori trece peste margine şi 
influenţează prost publicul studenţesc.

Dra Natalia Cocoş, studentă FRT, a 
solicitat ca deca-
natele să facă tot 
posibilul pentru a 
oferi spaţii de lucru 
organizaţiilor stu-
denţeşti, fapt ce are 
incidenţă cu munca 
educativă în mase.

Senatul UTM a 
adoptat în subiectul 
dezbătut o hotărâre 
desfăşurată.
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Au subliniat importanţa conferinţei 
reprezentanţii catedrelor socio-umane de 
la UTM, USMF, USM, ASEM, UASM – pro-
fesori, doctoranzi, masteranzi, studenţi. 
Întâlnirile periodice între oamenii unei 

anumite profesii prezintă în sine oxigenul 
ştiinţific emanat de cercetările specializa-
te, pe care între timp le produc acei oa-
meni. Generaţia mai avansată (în vârstă 
şi nu numai) îşi poate astfel autoevalua 
într-un fel veracitatea drumului pe care 
merge în cercetare, precum şi profunzi-
mea cercetării, iar generaţia tânără are 
mult râvnitul prilej de a se afirma public
şi astfel „a plusa” puncte pentru viitoare-
le gradaţii ştiinţifice absolut justificate ca
valoare socială, aşteptată de noi toţi.

În condiţiile noastre este evident că 
asemenea conferinţe interuniversitare au 
o semnificaţie socială serioasă. Să cităm
câteva denumiri de subiecte cercetate 

de socio-umaniştii instituţiilor noastre de 
învăţământ superior: „Fenomenul de „in-
telect” în raport cu „raţiunea umană”: as-
pecte teoretico-metodologice” – Teodor 
Ţârdea, prof. univ., dr. hab., USMF; „Meta-
fizica şi fizica lui Aristotel” – Mihai Braga, 
conf., dr., UTM; „Tehnica şi obiectivul filo-
zofiei” – Ştefan Lupan, conf., dr., ASEM, 
Nicolae Gortopan, conf., dr., ASEM; „Ori-
entarea profesională a adolescenţilor: 
factori, valori şi tendinţe în perioada de 

Conferinţe interuniversitare

Ştiinţele socio-
umane şi progresul 

tehnico-ştiinţific

Sub genericul formulat în titlul acestei informaţii pe 4 aprilie 
2008, în incinta FCIM a decurs tradiţionala adunare a pro-

fesorilor filozofi, istorici, sociologi de la universităţile chişinăuie-
ne, pe care cu perseverenţă înţeleaptă o organizează în fiecare

an – primăvara – Catedra de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii 
Tehnice a Moldovei, condusă de Mihai Braga, conf., dr.

tranziţie” – Cristina Bălănuţă, studentă 
a. III, Sociologie, USM; „Factori ai formă-
rii personalităţii umane în concepţia lui 
Constantin Rădulescu Motru” – Svetlana 
Coandă, conf., dr. hab., USM; „Perspectiva 

europeană privind securitatea interna-
ţională, politica externă şi de securitate 
comună” – Veronica Roşca, magistru în 
ştiinţe politice, UTM, ş.a.

Pentru studenţimea din universităţi, 
indiferent de profil, ştiinţele socio-uma-
ne sunt absolut necesare, ele ajutând ti-
nerilor să conştientizeze din ce în ce mai 
profund rolul lor ca specialişti „înguşti” în 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, pe vectorul 
autoperfecţionării morale a omului. Căci 
toate bunurile materiale pe care le pro-
ducem şi spre care tindem trebuie să fie
doar un mijloc de autoperfecţionare al 
omului şi nu un scop în sine. Scopul în-
totdeauna este Omul. 

Dacă studentul va înţelege aceste 
precepte filozofice, faptul va însemna că
ştiinţele socio-umane şi-au îndeplinit ro-
lul.

Aceste deziderate didactico-ştiinţifice
au fost expuse la conferinţă sub diferite 
aspecte. Iar largul diapazon al cercetări-
lor realizate la catedre demonstrează că 
sectorul didactic socio-uman, care părea 
într-o vreme să slăbească, acum arată do-
vada unui interes general tonic. 

Au participat dnii Valentin Amariei, 
prorector UTM, conf., dr.; Valerian Doro-
gan, prorector UTM, prof. univ., dr. hab.; 
Tudor Stanciu, şeful Departa-
mentului Investigaţii Ştiinţifice şi
Dezvoltare Tehnologică, Universi-
tatea Tehnică a Moldovei.

Despre energiile regenerabile 
acum se vorbeşte tot mai mult în 
întreaga lume. Uniunea Europea-
nă alocă sume enorme pentru in-
vestigaţii în acest sens. Întâlnirea 
despre care relatăm a avut drept 
scop atragerea specialiştilor de la 
UTM într-un program de cercetări 
comune cu Bulgaria, finanţat se-
rios de UE. S-a menţionat cifra de 
800 milioane de euro pentru ase-
menea proiecte.

Dl Emil Minev a demonstrat 

Energii regenerabile: 
cercetări comune cu Bulgaria

P e 23 aprilie la UTM s-a aflat dl Emil Minev, reprezentant 
al Asociaţiei Inovaţionale Bulgare (o societate acţionară 

cu participarea Academiei de Ştiinţe din Bulgaria şi a Universităţii 
din Sofia) pentru a stabili un contact informativ cu profesori de la

noi specializaţi în cercetările tehnico-tehnologice privind energiile 
regenerabile, în special baterii solare. 

Anvergura conferinţei a fost soli-
dă, aşa că pe lângă organizatori au pus 
umărul şi coorganizatorii: Moldtelecom 
SA, Moldcell SA, RENAM (Research and 
Educational Networking Association of 
Moldova). Conferinţa s-a desfăşurat sub 
egida AŞM, ministerelor Educaţiei şi Tine-
retului şi Dezvoltării Informaţionale din 

Moldova. În calitate de sponsori s-au afir-
mat: Moldtelecom SA, Moldcell SA, Erics-
son, RENAM Association, SIS Solutiones & 
Service SRL, Radiocomunicaţii ОS, Inven-
tiv Telecom  SA, Informbusiness SRL, Coa-
xial-Grup SRL, Maxlinie SRL, Uniflux Linie,
Acvila-Grup, Telefoniccom  SRL, Comtel-
profil SRL, Soiuz Telefonstroi SA.

În plenul conferinţei, în cele 7 secţii, 
precum şi la sesiunea „Postere” a fost ex-
pus un număr enorm de comunicări – cca 
200! Autorii au fost din diferite ţări: Ro-
mânia, Rusia, Ucraina, Germania, Belgia, 
Franţa, Suedia, Lituania, Israel, Polonia, 
Belarus, Marea Britanie, Grecia, Turcia, 
SUA, Macedonia.

Conferinţa a fost consemnată şi prin 2 
volume solide, cu câte cca 500 de pagini 
format A4.

Această statistică vorbeşte elocvent 
despre amploarea manifestării ICTEI, a  
cercetărilor în domeniul telecomunica-
ţiilor, electronicii şi informaticii. Ne dăm 
seama că în lume se actualizează de fapt 
o globalizare informaţională, proces care 
cuprinde desigur şi ţara noastră.

În acest sens a fost semnificativă co-
municarea „Republica Moldova în epoca 
globalizării informaţionale”, prezentată în 
plenul conferinţei de către Pavel Buceaţ-
chi, ministrul Dezvoltării Informaţionale 
din Republica Moldova. 

Astăzi în RM se poate vorbi despre 
constituirea unui sistem naţional infor-
maţional. Informatizarea a pătruns în sfe-
rele educaţiei, producţiei, ştiinţei, comer-
ţului, transportului, comunicaţiilor etc. 
Acest fenomen tehno-social aduce multe 
sporuri de dezvoltare, deci ritmurile de 
creştere trebuie să fie susţinute şi în con-
tinuare, informatizarea fiind un puternic
motor al progresului general.

Comunicarea „Puntea plasmonică în-
tre electronica la scară nanometrică şi 
fotonica la scară micrometrică” rostită 
în plenul conferinţei de către dl Valeriu 
Canţer, academician-coordonator al Sec-
ţiei de Inginerie şi Fizică a AŞM,  a trezit 
un viu interes, dat fiind faptul că aceste
cercetări plasmonice sunt cele mai de 
avangardă, ele pătrunzând chiar dinco-
lo de nanometrie, (un nanometru = cu a 
mia parte dintr-un micron, dar şi micro-
nul, la  rându-i, este o a mia parte dintr-un 
milimetru). Acum cercetările ştiinţifice. În
aplicări practice, spunea dl Canţer, se va 

Conferinţe internaţionale

ICTEI-2008
O conferinţă cu genericul „ICTEI-2008” (abrevierea provi-

ne de la majusculele denumirii englezeşti „International 
Conference „Telecommunications, Electronics and Informatics” 

(„Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”), ediţia a II-a  (I ediţie 
a avut loc în 2006), a fost organizată de UTM, Facultatea de Radio-
telectronică şi Telecomunicaţii – decan dl Serghei Andronic, conf., 
dr., şi Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

– decan dl Ion Balmuş, conf., dr. 
ajunge peste 10-15 ani, probabil. E vorba 
de noi tărâmuri privind procesarea infor-
maţiei. Deci cercetările de la AŞM merg 
într-un pas cu cele ale colegilor-savanţi 
pe plan internaţional.

Dl Ion Coşuleanu, reprezentant al 
PNUD-Moldova, a subliniat că dezvol-
tarea accelerată a economiei naţionale 

este un deziderat iminent pentru edifi-
carea societăţii informaţionale în RM. O 
dezvoltare cu orientare umană, cetăţea-
nul aflându-se în centru, lucru cerut de
Carta ONU în subiectul dat. Vorbitorul a 
adus multe date statistice, ca măsurăto-
ri ai dezvoltării informaţionale, din care 
a reieşit clar unde ne aflăm şi ce trebuie
să întreprindem mâine pentru a menţine 
ritmul actual, care are o cotă pozitivă în 
Republica Moldova.

Un plus deosebit al conferinţei a 
constat în prezenţa studenţilor în cadrul 
lucrărilor în plen la unele secţii, aceasta 
fiind o dovadă că generaţia de mâine a
exploratorilor tărâmului informaţional a 
sesizat amploarea şi importanţa globală 
a domeniului.

ICTEI-2008 a fost un succes ştiinţifico-
organizatoric evident.

la ecran cercetări multilaterale, care se 
efectuează în Bulgaria privind construc-
ţia diferitelor modele de dispozitive pen-

tru captarea razelor solare. Cercetările 
se efectuează mai ales în căutarea celor 
mai eficiente materiale, cu proprietăţi de
captare a energiei solare, materiale care 
în acelaşi timp nu ar fi sensibile faţă de
căderea impurităţilor din atmosferă. 

Emil Minev a demonstrat cercetări 
serioase şi în privinţa construcţiilor foar-
te originale şi eficiente pentru captarea
căldurii solare, „păstrate” în acumulatoare 
mari pentru a fi folosite de consumator
atunci când o cere cazul.  

Construcţiile de captare a energiei re-
generabile (solare) deja servesc consuma-
torii bulgari în unele localităţi muntoase 
(unde este inaccesibilă energia electrică), 
fapt ce desigur este un exemplu elocvent 

de folosire a energiei 
regenerabile.

Şi pentru Republi-
ca Moldova atare 
cercetări vor aduce 
un folos real. În acest 
sens s-au notat anu-
mite căi de colabora-
re ştiinţifico-tehnică
între profesorii-spe-
cialişti în energiile 
regenerabile de la 
Universitatea Tehnică 
a Moldovei şi colegii 
bulgari.
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P e 14 mai 2008 Consiliul Studenţesc 
de la Facultatea de Energetică 

(preşedinte Ion Munteanu, a. IV) a lansat 
cu succes o acţiune cu un generic destul de 

transparent – „Dezbateri”, fiind vorba de 
dezbaterea unor teme arzătoare pentru stu-
denţi şi profesori. De exemplu, participanţii 

la acţiune au dezbătut o temă stringentă 
– „Dictatul”: există sau nu dictatul (dictatu-

ră?) în relaţia „student-profesor”?

Specificăm: acţiunea „Dezbateri” s-a desfăşurat 
într-o formă strict reglementată cu reguli de „joc pu-
blic”. Deci faţă în faţă – o echipă din 3 studenţi (echi-
pa afirmatoare), care avea dreptul să lanseze afirma-
ţii la subiectul „Dictat-dictatură”; şi o altă echipă din 
3 profesori (echipa negatoare), care avea dreptul să 
nege, bineînţeles, prin exemple concrete.

De partea echipei afirmatoare au fost studenţii 
Oleg Beregoi, Igor Cheptene, Iurie Chitoragă. De 
partea echipei negatoare – profesorii Sergiu Ungu-
reanu, Victor Gropa, Marcel Burdeniuc. Echipele 
au fost jurizate de prodecanii Victor Pogora, Arhip 
Potâng şi preşedintele Consiliului Studenţesc al 
FEn, Ion Munteanu.

În sală – mult public – studenţi. Dezbaterile sunt 
delicate, desigur, doar se spun şi lucruri nu tocmai 
plăcute fie pentru echipa profesorilor, fie pentru 
ceea a studenţilor. Dar încearcă să te eschivezi de 
răspuns – nu-i posibil, căci te judecă atât juriul, cât 
şi publicul. Această dezbatere publică are un efect 
educativ foarte bun atât pentru „partea profesori-
lor”, cât şi pentru „partea studenţilor”.

Studentul „nu ştie”. Dar el vrea să ştie. Profesorul 
accentuează în public „neştiinţa” studentului – în-
seamnă că el recurge la comportament „dictatorial”. 
Dacă însă profesorul îl încurajează cu bunăvoinţă pe 
student – în acest caz el e democrat, umanist. Deci 
fenomenul e unul, dar comportamente profesorale 
sunt două diametral opuse...

Au fost expuse exemple de „dictat” şi din partea 
studenţilor faţă de profesori... Cu alte cuvinte, s-au 
ales cu un real folos educativ... ambele părţi.

Juriul a apreciat la „egal” succesele celor două 
echipe şi a subliniat că acţiunea studenţească „Dez-
bateri” este o formă de dialog public foarte bineve-
nită, menită să optimizeze, să democratizeze atmo-
sfera în mediul  studenţesc şi profesoral.

Dialogul public 
„Dezbateri” – 
acţiune studenţească 

la FEn

Premieră

Aflându-se într-o situaţie mai difi-
cilă atât sub aspect material, dar mai 
cu seamă sub aspect sufletesc-moral, 
studenţii orfani trebuie susţinuţi şi 
ajutaţi cu tot ce ne stă în puteri. E o 
axiomă. La UTM ei, în afară de burse, 
primesc din contul universităţii câte 
500 de lei anual drept ajutor material, 
200 de lei anual pentru rechizite şi 19 
lei pe zi – pentru hrană. 

La întâlnirea despre care relatăm, 
rectorul Ion Bostan a anunţat un aju-
tor substanţial suplimentar, acesta 
vizând cazarea în cămine şi anume: 
toţi studenţii orfani fără restanţe la 
studii pot obţine, la dorinţă, un loc 
de trai gratis în căminul modern nr.1 
al Universităţii Tehnice din Moldova, 
condiţiile aici fiind excelente: câte 2 
persoane în cameră, bucătării izolate 
pentru fiecare două camere, utilate 
cu reşouri electrice. 

Instalaţii-duş (baie) cu apă caldă 
pentru fiecare secţie, calculatoare co-
nectate la internet etc. Toate acestea 
costă, dar orfanii nu vor plăti nimic, 

Dacă vrei să schimbi 
lumea, începe de la tine

Cercetătorii de la Institutul de Medicină socială 
şi preventivă al Universităţii din Zurich au ajuns la 
concluzia că „studioşii” au o viaţă mai lungă cu apro-
ximativ şapte ani, faţă de persoanele care se mul-
ţumesc doar cu absolvirea liceului. 

Matthias Egger, directorul institutului, a expli-
cat că nimeni nu trăieşte mai mult doar pentru că 
are o diplomă universitară sau pentru că şi-a luat 
doctoratul. Dar studiile prelungite, în afară de fap-
tul că reprezintă o adevărată gimnastică pentru 
creier, menţinându-l „în formă”, asigură totodată o 
instruire superioară asupra calităţii vieţii. În acest 
mod, „studioşii” au o grijă mai mare faţă de pro-
pria stare de sănătate, fiind la curent cu riscurile 
de îmbolnăvire, dar şi cu metodele de menţinere a 
unei bune stări fizice ori a unui tonus psihic capabil 
să înfrunte problemele de zi cu zi.

Cine studiază mai mult, 
trăieşte mai mult 

Studenţii orfani 
sunt ajutaţi

P e 24 aprilie 2008 rectorul UTM, dl Ion Bostan, academi-
cian AŞM, împreună cu preşedintele Comitetului sindical-

studenţi, dl Anatol Alexei, au avut o întâlnire cu studenţii orfani 
de la UTM – cca 50 de tineri.

cheltuielile urmând a fi suportate de 
universitate.

Unii studenţi orfani se angajează 
în câmpul muncii pe vară. Dar unde 
să locuiască? Rectoratul şi sindicatul 
studenţesc vor asigura locuri de trai 

în cămine pentru toţi studenţii orfani 
în timpul vacanţei de vară. 

Universitatea, a mai spus rectorul, 
va oferi studenţilor orfani tichete pen-
tru o masă completă de prânz în toate 
cele 5 zile lucrătoare ale săptămânii.

Zilele trecute am remarcat la FRT 
un moment educativ foarte eficient. 
În holul facultăţii, la un loc vizibil, pe 
perete a fost fixată o boxă cu inscrip-
ţia: „Dacă vrei să schimbi lumea, înce-
pe de la tine – idei, propuneri, plânge-
ri”. Semnat: Consiliul studenţesc FRT.

Este şi acesta un mijloc de comu-
nicare discretă între masele de stu-
denţi şi organele de conducere ale fa-
cultăţii. Precum se vede, Consiliul stu-
denţesc de la FRT se gândeşte la buna 
educaţie a tineretului şi la crearea con-
diţiilor optime pentru studenţi.

Orice student poate scrie pe o 
foaie fie un semnal critic, fie o propu-
nere de îmbunătăţire a condiţiilor de 
studii, fie o doleanţă pentru decanat, 
fie un mesaj (pozitiv/negativ) către 
colegi sau un anumit profesor. Stu-
dentul poate semna sau nu mesajul. 
Contează informaţia transmisă. Şi în 
cazul în care argumentele sunt juste 
– neapărat se vor adopta şi măsurile 
respective.

În fotografie: Irina Pogor şi Tama-
ra Hmeli, studente în anul IU, FRT.

„Miss” la facultăţi şi pe UTM

Aşadar, „Miss UTM-2008” este stu-
denta Irina Samsonova de la FEn.

Pe locurile II şi III s-au situat stu-
dentele Aliona Oboroceanu, FRT 
– „Miss-Contact” şi, respectiv, Olga 
Cebanenco, FIU – „Miss-Oriflame”.

Sigur că acţiunea „Miss” vrea să 
evidenţieze un anumit etalon de fru-
museţe feminină. Dar ce înseamnă 
„frumuseţe feminină”? E numai fizicul 
oare? Tocmai pentru justa educaţie în 
acest sens fetele, pe lângă fizic, tre-
buie să etaleze şi minte, suflet, gust, 
bogăţie lăuntrică. În acest scop în 
concurs sunt incluse şi „paragrafe” de 
inteligenţă, de delicateţe sufletească.

Deci acţiunea „Miss” comportă o 
încărcătură educativă de bun augur.

Asemenea acţiuni necesită însă 
şi... bani! Rectoratul ajută, dar în li-
mitele posibile. De aceea Comitetul 
Sindical-studenţi (preşedinte domnul 
Anatol Alexei) caută sponsori. 

Şi nu fără succes.

F rumoasa acţiune studenţească „Miss...” se desfăşoară 
la UTM în două etape: pe facultăţi (aprilie-mai), astfel 

că la noi apar 10 „Miss”. După care a urmat etapa finală – pe 21 
mai la Clubul „Faraon”, unde a fost calificată o singură „Miss”, 

acordându-se însă şi locurile II, III.

Sponsorul „Miss UTM-2008” a fost 
Compania „Sistemul internaţional 
de transferuri băneşti – Contact” în 
persoana reprezentantului ei, dl Ale-
xandr Calaraş. Sponsorizarea se ri-
dică la 25 de mii de lei. Publicăm cu 
această ocazie şi sigla companiei, care 
contribuie, în mod indirect, la proce-
sul educativ al tineretului studios de 
la Universitatea Tehnică a Moldovei. 

S-au confruntat echipele „For-
tius” – Universitatea de Stat de Edu-
caţie Fizică şi Sport (USEFS); „An-
gro” – Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova (UASM); „Politehnica” 
– Universitatea Tehnică a Moldovei 
(UTM). Ca de obicei – 4 probe: „Pre-
zentarea echipei”, „Întrebări-răspun-
suri”, „Muzicala”, „Tema de acasă”. 

A fost un TVC cu destule... lacrimi 
de umor. Inteligenţă de nivel bun, 
universitar. A fost zeflemea socială, 
căci asta prinde la oamenii inteligen-
ţi. A fost ironie, dar mai puţină auto-
ironie – deci inteligenţa studenţeas-
că încă se mai coace. A fost o bună 
sincronizare scenică (coloana sonoră 
şi acţiunea). A fost „măsura râsului” 

de firma „Contact TM”.  Toate cele trei 
echipe au fost OK. Dar, totuşi, şi OK-ul 
e pe puncte: „Politehnica”-UTM – 105 
puncte, „Angro”-UASM – 73 puncte, 
„Fortius”-USEFS – 66 puncte. 

Finala va urma în toamnă. Ţinem 
pumnii pentru „Politehnica”!

– dacă ştii „măsura”, poftim, persiflea-
ză – guvern, parlament, rectorat etc. 
A fost veselie juvenilă, molipsitoa-
re, optimistă prin cântec studenţesc 
bine scris şi teatralizat. N-a fost... sexul 
trivial şi vodca trivială – temele umo-
rului depăşit. Bravo deci. Studenţii se 
spală de trivial, pentru că pre-
gătesc cu travaliu tot ce aduc 
în scenă.

Gheorghe Urschi, preşe-
dintele juriului, a apreciat per-
daful pe care studenţii l-au tras 
multor racile sociale şi orga-
nizaţii, adăugând că mişcarea 
TVC-istă are aripi acum – poa-
te apărea şi la TV.  Dar totul se 
face şi cu bani. „Politehnica”, de 
exemplu, a fost sponsorizată 

semifinala Cupei 
Interuniversitare

Pe 14 mai 2008 în incinta 
Palatului Republican al 

Sindicatelor s-a desfăşurat se-
mifinala Cupei Interuniversita-
re a Concursului naţional TVC. 

Stiati că... 
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Pe 16 mai 2008, la Centrul Cultural UTM 
din Campusul „Râşcani” Grupul „Best” 

de la UTM a avut o întâlnire cu reprezen-
tanţii rectoratului şi ai decanatelor. 

Grupul local „Best” este deja recunoscut pe plan 
internaţional. Deci el poate să-şi delege reprezen-
tanţii la acţiuni organizate în alte ţări sau poate pri-
mi studenţi-BEST din alte ţări atunci când va organi-
za o acţiune la noi, în Moldova. 

În Grupul local BEST UTM activează 20 de stu-
denţi de la toate cele 10 facultăţi ale UTM.

La întâlnirea în cauză au fost prezenţi şi 4 stu-
denţi de la Grupul local BEST al Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi”, Iaşi, România. 

S-a făcut un schimb de opinii privitor la desfă-
şurarea de mai departe a Grupului local BEST de la 
UTM, condus actualmente de dl Vladimir Bulgaru, 
student FCIM.

Detalii pe site-ul: chisinau@best.eu.org.

Best-UTM: 
punţi de colaborare

Ştiri

Trei discipline într-un examen nu 
e un lucru uşor, dar totuşi explicabil 
şi logic. Vorba e că aceşti absolvenţi 
vor lucra la posturi de management 
(de conducere). Dar cum să conduci o 
întreprindere din domeniul construc-
ţiei de maşini fără a cunoaşte mana-
gementul specific al unor asemenea 
întreprinderi sau ingineria şi tehnolo-
gia acestora?

Preşedinte al Comisiei de Stat este 
un specialist din producţie – dna Ala 
Nacu, director comercial al întreprin-
derii „Introscop” din Chişinău (în ima-
gine). Viitorii manageri trebuie să cu-
noască bine şi marketingul ramurii in-
dustriale date, or directorul comercial 
este persoana cea mai indicată la exa-
minarea cunoştinţelor de marketing. 
„Introscop” produce aparate (e con-
strucţie de maşini!) care pot identifica 
(observa) anumite procese (inclusiv 

defecte) în corpuri opace, netranspa-
rente, de exemplu, în traversele din 
beton la calea ferată.

Examenul a fost organizat în Aula 
Mare a FIMCM, studenţii fiind aşezaţi 
în bănci câte unul, având diferite va-
riante, astfel asigurându-se un nivel 
maxim de obiectivitate.

În conformitate cu prevederile 
Procesului Bologna, studenţii despre 
care relatăm au învăţat la FIMCM 4 
ani, pe parcursul cărora suma discipli-
nelor inginereşti şi a celor economi-

concepţiei proiectelor de diplomă. La 
fiecare întreprindere sunt repartizaţi 
câte 4 studenţi. Ei lucrează în legă-
tură, dar fiecare asupra unui singur 
aspect: management, resurse umane, 
producere, marketing, finanţe. Deci 
cei 4 studenţi au efectuat o analiză 
complexă a întreprinderii, din care a 
rezultat un megaproiect de diplomă 
comun.

În anul acesta cei 36 de studenţi 
ai catedrei au lucrat la practica pre-

diplomă în cadrul a 9 întreprinderi 
din republică: „Aspa”-Orhei (produce 
un sortiment larg de scule de mare 
precizie); „Tracom”-Chişinău (produce 
tractoare); „Introscop” (produce uti-
laje ce pot identifica diferite defecte 
în materiale opace, netransparente); 
„Incommaş” (produce construcţii me-
talice de dimensiuni mari, cum este, 
de exemplu, „podul” peste strada Puş-
kin din apropierea magazinului „Sun-
City”) etc.

Vom menţiona aici şi numele celor 
mai silitori studenţi: Svetlana Baba-
ian, Constantin Samanati, Danil Le-
bedi, Alexandru Chirinciuc (în ima-
gine) – toţi cu media între „9” şi „10”.

Proiectele de diplomă se vor pre-
găti pe parcursul a două luni – mai şi 
iunie. 

Dar fiecare student este verificat 
la fiecare 2 săptămâni dacă se în-
cadrează bine în proces. Cu alte cu-
vinte, totul este prevăzut, planificat, 
astfel ca marele final ce se încheie cu 
Diploma de licenţă la ciclul I univer-
sitar, conform prevederilor Procesului 
Bologna, să vină cu succes la Catedra 
„Inginerie şi Management în sisteme 
de Producţie” (IMSP).

co-manageriale a constituit un raport 
de circa 45:55 la sută.

Dl conf., dr. Demian Uşanlî, şeful 
acestei catedre la care îşi formează 
cariera managerială studen-
ţii prezenţi la examenul de 
licenţă, ne-a relatat că în ar-
senalul general al pregătirii 
profesionale s-au înscris ase-
menea materii specifice şi 
importante pentru un viitor 
manager, cum ar fi: „Resur-
se umane”, „Comunicarea”, 
„Psihologia managerială”. 
Conducătorul-managerul 
întreprinderii are nevoie de 
specialişti cu asemenea cu-
noştinţe, ei având misiunea 
de a conduce nu tehnica, ci oamenii 
care produc tehnica, a subliniat dl 
Uşanlî.

Toţi cei 36 de studenţi au susţinut 
cu succes examenul. Po-
trivit şefului catedrei,  co-
lectivul di dac tic a depus 
un efort au tentic-peda-
gogic şi cunoştinţele stu-
denţilor au fost la nivel, 
preconizându-se că vor 
reuşi de asemenea şi la 
susţinerea proiectelor de 
diplomă, care urmează în 
luna iunie. 

De altfel, temele pen-
tru proiectul de diplomă 

au fost repartizate încă acum un an, 
când, la finele anului trei, studenţii 
plecau la practica de curs – „economi-
co-managerială”. Prin urmare, puţin 
câte puţin, ei au adunat în matricea 
proiectului de diplomă fapte, idei, 
cifre, documente, adăugând în final 
anumite precizări, concluzii, nu fără 
un ultim efort ştiinţific, desigur, astfel 
ca teza să fie pusă pe masă la timp, în 
condiţiile aşteptate.

Dl Uşanlî ne-a dezvăluit o meto-
dă foarte eficientă şi logică pe linia 

Examenul de licenţă Ingineri-manageri 
în construcţia de maşini

Examenul celor 36 de studenţi aflaţi în prag de licenţă la secţii-
le de zi şi cu frecvenţă redusă, Catedra „Inginerie şi Manage-

ment în Sisteme de Producţie”, susţinut în scris pe 26 aprilie 2008, 
s-a dovedit a fi destul de serios, cuprinzând teme din 3 discipline: 

„Ingineria sistemelor de producţie”, „Managementul sistemelor de 
producţie”, „Tehnologia construcţiei de maşini”. 

De unde să luăm osciloscoape?

Cândva aceste aparate se produ-
ceau la Chişinău, dar după destrăma-
rea URSS producţia lor a fost sistată. 

Şeful catedrei,  dl Igor Mardare, 
conf., dr., ne informează că acestea ar 
putea fi cumpărate din Rusia 
– nu sunt prea scumpe, cca 
300 de dolari. 

Dar trebuie să trecem câ-
teva vame (Rusia, Ucraina, 
Transnistria) şi preţul se ridică 
la peste o mie.

În contextul noţiunii „crea-
ţie tehnică” iată că profesorul 
catedrei, dl Sergiu Tincovan, 
găseşte o soluţie: măsură-
ri cu ajutorul calculatorului, 
un fel de osciloscop simulat 
virtual. Inventivul profesor a 
găsit schema unei anumite 
conexiuni cu un soft special 

zate pe ecranul osciloscopului real, 
dar şi pe ecranul calculatorului, care 
în cazul dat se numeşte „osciloscop 
virtual”. Calculatorul poate memoriza, 
deci modificările (oscilograma) cerute 
sunt memorizate de calculator şi pot 
fi copiate pe hârtie. 

Asemenea oscilograme sunt foar-
te importante în procesul didactic 
pentru diferite lucrări scrise – dări de 
seamă, referate. 

Dacă mai înainte oscilograma vi-
zualizată pe ecranul osci-
loscopului real urma să fie 
„desenată” de student pe 
hârtie, acum totul se face 
automat.

Deci catedra nu mai are 
nevoie de oscilografe reale 
(şi multe). Invenţia dlui Tin-
covan a „salvat” situaţia. 

Neostoită-i imaginaţia 
şi voinţa tânărului profesor 
Sergiu Tincovan în nobila-i 
intenţie de a ridica eficien-
ţa predării cursurilor radio-
electronice.

dintre un osciloscop real (catedra are 
un asemenea aparat) şi calculator. 
Acum profesorul poate modifica pa-
rametrii unui generator de semnale 
electrice, iar modificările pot fi utili-

La Catedra „Construirea şi Producerea Aparataju-
lui Electronic” se efectuează în permanenţă dife-

rite măsurări. Osciloscopul este un aparat extrem de necesar 
în acest scop. El serveşte pentru măsurarea şi vizualizarea 

variaţiilor periodice ale curentului electric. 

D omnul Ion Avram, şeful Cate-
drei „Radiocomunicaţii”, conf., 

dr., a format din proprie iniţiativă, 
acum câţiva ani, Clubul studenţesc de 
radioamatori „Politehnic” – 25-30 de 

tineri de la FRT şi FCIM. 
E o muncă didactico-ştiinţifică de voluntariat, 

dar dl Ion Avram o depune cu profund simţ peda-
gogic, conştientizând importanţa dezvoltării multi-
laterale a tineretului, oferind astfel un exemplu de 
dăruire profesională colegilor-profesori. Educaţia e 
un proces larg, multiaspectual...

Este important, consideră dl Avram, ca studen-
tul să pună mâna personal pe ciocanul de lipit, să 
monteze personal pe o placă cu cablaj imprimat un 
circuit electronic care să funcţioneze (să vadă el că 
funcţionează!), să chibzuiască, să studieze printre 
rezistoare, transformatoare, diode, tranzistoare la 
început cu mâna tremurândă, dar treptat tot mai 
sigur, mai sigur... 

Aşa creşte inginerul: încet, cu migală.
Dar unde să instalezi atâtea lucruri necesare 

pentru o asemenea mică producţie? 
Există o posibilitate. Catedra are bune legături 

de colaborare cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice 
„ELIRI”, instituţie profilată în construcţia de aparate 
electronice. 

Studenţii merg acolo în grupuri a câte 7-8 şi, în 
condiţii reale de producţie, „sapă” în domeniul ra-
dioaparaturii. Grupele sunt îndrumate de un ingi-
ner de la UTM şi un altul de la „ELIRI”.

Clubul de radioamatori „Politehnic” acoperă 
pentru o parte de studenţi tocmai aspectul atât de 
subliniat acum – practica inginerească.

Pentru ca activitatea să se desfăşoare pe baze 
solide, s-a perfectat şi un contract de colaborare în-
tre „ELIRI” şi UTM. 

Dl Efim Badinter, directorul Institutului „ELIRI”, 
este un bun prieten al UTM şi susţine universitatea 
prin oferirea locurilor de practică inginerească prin 
forma amintită. La rându-i, în fiecare an poate miza 
pe încadrarea unor absolvenţi ai UTM în rândurile 
inginerilor de la instituţia pe care o conduce. 

E o împletire de interese reciproc avantajoase, 
implementate cu înţelepciune de Catedra „Radio-
comunicaţii”, condusă de dl Ion Avram.

Clubul 
studenţesc 

„Politehnic”
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C onform  prevederilor  Proiectului  
Tempus  “SOPE” JEP-25121, CENIOP 

a susţinut procesul de  încheiere a 
Convenţiei-cadru de parteneriat, care 

prevede stabilirea relaţiilor de colabo-
rare multilaterală durabilă între UTM 

şi întreprinderile din RM. 
Pentru promovarea valorilor universitare, 

ajustarea procesului de pregătire a cadrelor 
la cererea pieţei forţei de muncă, prin ordinul 
rectorului UTM se consideră oportună extin-
derea şi aprofundarea relaţiilor de colabo-
rare ale UTM cu mediul  socio-economic din 
republică. În acest scop facultăţile, catedrele, 
subdiviziunile universitare vor stabili relaţii de 

Parteneriat: UTM – întreprinderi

59 Institutul de ecologie �i geografie 373-22 Maria Sandu - 21 11 34 IMZM

60 Institutul de tehnologii alimentare 373-22 Tatiana Achimova - 24 24 91 TCR,TLPL,TVPOF,BTI,TPFL

61 Agen�ia Rela�ii Funciare �i Cadastru 373-22 Vasile  Ro�ca  - 22 14 25 EI, DP, GTC

62 Audit �i evaluare - ÎS 373-22  Ala Gu�ttiuc  - 22 31 65 EI,DP

63 Artima S .A. 373-22 Nicolae  Tataru -  75 05 47 IPTP, IMIU, MAIU

64 Piele S .A. 373-22 Tamara Cecan,�ef de sec�ie - 50 53 12 MAIU,IMIU

65 Ecovit  SRL  (Natur Bravo S .A. Ungheni) 373-236 Radu  Balan, director - 25 451 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

66 Fabrica de conserve din Olane�ti S .A. 373-242 Ion Godca - 52 669 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

67 Fabrica de conserve din C�l�ra�i S .A. 373-244 Vladicescu Mihail, director  - 22 7 83 MAIA, UTAR, MIF, BAIA,TPFL

68 Alfa-Nistru S .A. 373-230 Ceban Ilarion, director - 23 4 22 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

69 Fabrica de conserve din Co�nita S .A. 373-248 Serghei Grîjancovschi, director - 44 716 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

70 Gheolaris S .A. 373-22 Gheorghe Plamadeala - 46 00 03 TPL

71 Icam S.A 373-22 Ludmila Carpov - 54 19 95 TPL,DI

72 Centrul experimental de protezare 373-22 Sergiu Ro�ca, ingener  �ef -  22 55 40 IPTP,DVI

73 Incoma� S .A. 373-22 Larisa Cojocaru, manager - 47 10 10 TCM,MSP, IMCM,IITT

74  Aspa S .A. 373-235 Constanti Nauc, director   - 20 804 TCM,MSP, IITT

75 Gecri S .R.L. 373-22 Iurie Geru - 52 27 33 MSP,TCM

76 Fabrica de brînzeturi din Soroca S .A. 373-230 Raisa Dr�g�li  -31 8 30;  23 684 TLPL,BAIA,MAIA,UTAP

77 Combinatul de produse cerealiere din Chi�inau 373-22 Lucia Balan - 47 02 09 TPPC

78 Amg-Kernel S .R.L. 373-230 Victor Gu�u -  31 259 TPPC

79 Aur alb S .A. 373-291 Ivan Caireac - 21 935 TPPC

80 Combinatul de carne din Tiraspol 373-533 Calabecov M, director - 24 387 TCR,MAIA,BAIA,UTAP

81 Soro-Meteor com S.R.L. 373-230 Iakob Kon, pre�edinte -22 594 TCR,MAIA,BAIA,UTAP

82 Vibropribor I.S . 373-22 Vera Aleinicova  - 26 06 44 TCM,MSP, IITT

83 Inteh S .A. 373-22 Iulii Zacatov  - 47 21 35 TCM, IMCM, IITT

84 Dotarcom S.A. 373-22  Vasile Bogza, director - 75 18 97 TCM,MSP, IITT

85 Aviatehnologie S .A. 373-22  Igor  Curtev, director  - 52 33 28 TCM,MSP, IITT

86 Alimentarma� S .A. 373-22 Valentin Sliusarenco - 47 43 22 TCM,MSP,IMCM, IITT

87 Berhord S .R.L. 373-22 Andrei Afanasiev - 73 56 41, 50 37 03 MAIA

88 Romani�a S .A. 373-269 Galina Buza - 21 471 IPTP,IMIU

89 Codreanca S .A. 373-264 Tudor �eptelici, director -22 068 IPTP,IMIU,DVI

90 Prevent Moldova S .R.L. 373-22 Aurelia  Buzilo, �ef de sec�ie - 58 11 51 IPTP,IMIU,DVI

91 Fantazia-Oc S .A. 373-256 Vladimer Ozarciuc, director - 28 4 52 IPTP,IMIU,DVI

92 Flautex S .A. 373-231 G�in�  Ion, inspector - 2 20 60 IPTP,IMIU,DVI

93 Gabiny S .R.L. 373-235 Ion �argorovschi - 29 385 IPTP,IMIU,DVI

94 Codreanca S .A. 373-244 Axenti Pavel, director -20 075 IPTP, IMIU,DVI

95 Icatex-Pro S .R.L. 373-265 Natalia Xenofontova - 23 9 55 IPTP,IMIU,DVI

96 Artizana S .A. 373-22 Genadie Tentiuc, director - 29 12 12 IPTP,IMIU,DVI

97 Portavita S .R.L. 373-22 Lilia Ranogae� - 44 53 36 IPTP,IMIU,DVI

98 Agen�ia Municipal� de Ipotec� din Chi�inau S .A. 373-22 Petru Pripa,  director - 24 22 71 EI,DP

99 Universcoop, Leova 373-263 Ludmila Timofeeva, �ef de sec�ie - 22 2 79 TP,BAIA

100 Hincoop- Hince�ti 373-269 Lidia Ta�ca - 79 2 22 TP,BAIA

101 Sanin S .R.L. 373-22   Cristina Sîrbu - 88 01 78 DTP

102 Arhiconi-Grup S .R.L. 373-22 Cristina  Ciobanu - 40 47 17, 069372 113 ARH,BAC, DI, D

103 Universinj S .R.L. 373-22 Valeriu Severin - 74 88 80 ARH

104 Ingeocad I.S . 373-22 Valeriu Filenco - 88 12 20 ARH,IMZM

105 Apele Moldovei 373-22 Ion Popescu, spec principal - 82 08 43 IPA, IMPM

106 Institutul de proiect�ri pentru organizarea teritor. 373-22 Alexandr Caminschi, director - 72 35 75 ARH,C

107 Ceproserving S .A. 373-22 Inna Bragari  - 27 20 25 EI,ARH,C

108 Ruralproiect 373-22 Maria Panfili,ingener  �ef - 21 30 33 ARH

109 Urbanproiect 373-22 Vera Dubova, director - 21 04 85 ARH, UAT, IMPM, BAC,C

110 Agroindproiect S .A 373-22 Andoni Nicolae, director -  24 47 78 ARH,C

111 Industrialproiect 373-22 Maria Iftodi - 73 59 49 ARH

112 Chi�in�uproiect 373-22  Elena Boiadji, �ef de sec�ie  - 44 01 66 ARH, UAT, IPA, BAC,C

113 Energoproiect 373-22 Galina Iacutova -  21 15 25 ARH,IME,EE

114 Miner-Service SRL 373-22 Ianu�ev Andrei, ingener - 52 10 61 IMZM

115 Hidrotehnica S .A. 373-22 Nani S. - 55 23 79 TCM,MSP,EM,IITT,C

116 Edilitate S .A. 373-22 Anatolie  Pozdneacov - 21 23 29 CFDP

117 Magic V.S . S .R.L. 373-22 Andrei T�rî�� - 21 88 23 CIC, IMAC, GTC,BAC,C

118 Orizont S .A. 373-22 Vasile Lipcanu - 42 11 66 CIC,BAC,IMC,GTC

119 Becad S .R.L. 373-254 Ion Platon - 21 1 12; 0691 32 762 CIC, IMAC

120 Constructorul-Cantemir S .A. 373-273 Andrei Ciobanu, director -22 3 64 CIC, IMAC

121 Moldconinvest S .A. 373-22 Pavel Caba, director - 22 82 54 CIC,BAC,IMC,GTC

*)  Informa�ie detaliat� despre întreprinderile - partenere  a se vedea:  www.ceniop.utm.md;         Rela�ii  la tel. 92 92 29

colaborare cu întreprinderile-partenere prin 
încheierea unor Contracte adiţionale, asigu-
rîndu-se:
 organizarea  stagiilor de practică a 

studenţilor conform Graficului procesului de
studii, programelor de  stagii şi posibilităţile 
întreprinderilor-partenere;
 modernizarea planurilor şi progra-

melor de studii din perspectiva dezvoltării 
tehnicii şi tehnologiilor moderne;                                       
elaborarea de către studenţi a unor pro-

iecte de curs şi de licenţă pe teme propuse de 
întreprinderile partenere;
 desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice

conform solicitărilor întreprinderilor şi partici-

parea la implementarea în practică a rezulta-
telor investigaţiilor;        
 recomandarea absolvenţilor UTM pen-

tru angajarea acestora după absolvire;
 acordarea la cererea întreprinderilor, 

prin intermediul profesorilor catedrelor UTM, 
a asistenţei consultative  privind promovarea  
dezvoltării continue a procesului de produce-
re a întreprinderilor;
 implicarea specialiştilor de la întreprin-

deri în desfăşurarea lecţiilor/lucrărilor practice; 
 organizarea formării profesionale con-

tinue a specialiştilor (reciclarea cadrelor);
 organizarea unor stagii la întreprinde-

ri pentru cadrele didactice;  

 crearea la întreprinderi a unor filiale
ale catedrelor, laboratoare, birouri de proiec-
tare comune;
 implicarea întrepinderilor la consoli-

darea bazei tehnico-materiale a facultăţilor şi 
catedrelor; 
 organizarea unor „mese rotunde” cu 

participarea studenţilor, profesorilor, specia-
liştilor de la întreprinderi a unor excursii la în-
treprinderi în scopul familiarizării studenţilor 
cu procesul de producere. 

CENIOP va asigura accesul liber al stu-
denţilor şi profesorilor, subdiviziunilor UTM la 
Reţeaua întreprinderilor-partenere prin insta-
larea pe site-ul CENIOP a Listei iniţiale a între-
prinderilor şi va continua încheierea Conven-
ţiei-cadru de parteneriat, completând Baza 
informaţională cu întreprinderile-partenere.

Nr.         Denumirea  întreprinderilor Cod- tel.      Persoana de contact, telefonul Specialit��ile de   baz�
1 Sigma S .A. 373-22 Ion �cheau - 76 58 97 SRE, AI,TI,C

2 Electroma�ina S .R.L. 373-22 Mameda Rauf, director tehnic - 22 88 18 TCM,MSP, IITT

3 Moldtelecom S.A. 373-22 Andrei Ceban- �ef de direc�ie - 57 01 01 TLC, SOE, C, IA,ML, IMTL

4 Endava S .R.L. 373-22 Valentina Vreme� - 57 79 10 C,  IMTL, TI

5 Moldagrotehnica S .A. 373-231 Veronica  Coinea - 44 577 TCM,MSP, IMCM,CMA, IITT

6 Mecagro ÎS 373-22 Valerian Cerempei - 44 00 87 MAIA, CMA

7 Lumintehnica S .R.L. 373-22 Emil Gu�u, director - 72 33 46 EM,DI

8 Carahasani-Vin S .A. 373-242 Sergiu Panu� - 24 09 98 TVPOF

9 Combinatul de vinuri "Cricova" S .A. 373-22 Irina Oleinic, inspector -45 25 63 TVPOF, BAIA

10 Salcu�a S .R.L. 373-22 Victor  Gu�an - 24 52 52 TVPOF

11 Agrovin Bulboaca S .A. 373-265 Vera Aparatu - 48 007 TVPOF

12 Vinuri Ialoveni S .A. 373-22 Ion Loghin, director - 73 78 25 TVPOF, BAIA

13 Basarabia Lwin-Invest 373-297 Tamara Gargalîc - 25 507 BAIA

14 Institutul national pentru viticultur� �i vinifica�ie 373-22  Eleonora Obad�  - 28 50 14 TVPOF

15 Romane�ti S .A. 373-237 Sîrghi Constantin, director - 60 478 TVPOF, BAIA

16 Migdal-P S .A. 373-22 Dorian Mî�u, jurist - 22 16 30 TVPOF, BAIA

17 Valea Perjei Vechi  CPC 373.291 Vasile Costov, pre�edinte - 47 235 TVPOF

18 Servicii comunale Flore�ti S .A. 373-250 Sergiu  Rusu, director - 22 281 IPA,IMPM

19 Apa-Canal Chi�in�u S .A. 373-22 Tatiana Iosip, inspector - 25 68 30 EE, IA, IPA,IMPM

20 Apa-Canal Cahul 373-299 Vasile Zagoevschi - 20 861 IPA,IMPM

21 Apa-Canal Cau�eni 373-243 Mihail Lazarev  - 22 907 IPA,IMPM

22 Apa-Canal Orhei 373-235 Mihail Chiperi, director -  22 95 1 IPA,IMPM

23 Apa-Canal Ungheni 373-236 Natalia Bor�  - 23 406 IPA,IMPM

24 Chi�in�u-Gaz S .R.L. 373-22 Hargel A,�efa sec�iei cadre- 57 80 38 ISACGV

25 Cimi�lia-Gaz S .R.L. 373-241 Alexandru Corl�teanu  - 26 019 ISACGV

26 Microbuz S .R.L. 373-22 Ana  Be�leag�  - 50 83 36 ITA, IMT, TOT

27 Autobusiness S .R.L. 373-231 Dorel Nenescu,director -42 912 ITA, IMT, TOT

28 Parcul de autobuze din B�l�i S .A. 373-231 Aure Negin�, director - 44 716 ITA, IMT, TOT

29 Parcul urban de autobuze 373-22 Iacob Capcelea, director - 55 60 30 ITA, IMT, TOT

30 Intreprinderea de transporturi auto Nr.1 S .A. 373-22  Igor Cojocaru - 46 08 65 ITA, IMT, TOT

31 Baza de transport auto Nr.9-Dondu�eni 373-251 Mihail Scurtu, director - 21 165 ITA, IMT, TOT

32 Combinatul auto Nr.5 -Chi�in�u S .A. 373-22 Nicolai Bulat, director - 59 60 88 ITA, IMT, TOT

33 Autocomtrans S .A. 373-22 �tefan Mariuc - 46 47 60 ITA, CFDP, IMT, TOT

34 Direc�ia de troleibuze - B�l�i 373-231 Angela Ceban, 74 960 EM, IME

35 Regia transport electric - Chi�in�u 373-22 Vasile  Rud�i - 20 41 14; 20 41 02 EM, IME

36 Calcar S .A. 373-247 Vladimir Chisli�chii - 45 145 IMZM

37 Anchir S .A. 373-265 Ilie  �ve�, director - 93 4 67 IMZM

38 Mineral S .A. 373-22 Vladimir  Gumeniuc -  45 31 97 C, IMZM

39 Centrul de mod� S .A. 373-22 Nadejda Rusnac  - 29 58 45 IPTP, IMIU,DVI

40 Fabrica de drojdii din Chi�in�u S .A. 373-22 Alexandra  Graur - 49 72 94 BAIA

41 G�rile �i sta�iile auto - Chi�in�u 373-22 Ion Matei, director - 54 22 06 ITA, IMT, TOT

42 � tiin�a, Întreprindere editorial-poligrafic� 373-22 Gheorghe Prini, director - 73 96 16 DTP

43 Combinatul poligrafic din Chi�inau 373-22  Liuba Rapcea  - 24  25 76 DTP

44 Rif-Acvaaparat S .A., Institut de cercetari 373-231 Boskav V. - 21 335 ISB,AI,E

45 Introscop S .A., Institut de cercetari 373-22 Margarita Stepina -  47 11 54 AI,E,SRE

46 Micron S .A. 373-22 Vladimir  Chibenco - 55 33 20 AI,C,E

47 Institutul de inginerie electronic� 373-22 Sergiu  Railean, vicedirector - 73 74 59 E, TI

48 Eliri S .A., Institut de cercetari 373-22  Efim   Badinter, director - 44 22 43 SRE, E, AI

49 TIS. (Tehnologii informa�ionale �i sisteme) 373-22 Captari Ivan, director -  52 11 90 SRE, AI,TI,C

50 Moldsistemautomatica S .A. 373-22 Grigore Condurache - 72 50 41 AI,E,C

51 Infocom  ÎM 373-22 Anatolie Moro�an, vicedirector - 22 23 69 C,TI

52 Intexnauca S .A. 373-22 Alexandru Perkin -  22 75 06 AI, CFDP,IMTL, TI,ARH,CIC

53 Moldpres 373-22 Valeriu Reni�� - 23 34 28 C,DTP

54 Institutul na�ional de standardizare 373-22 Ludmila Popa - 21 84 05 IA, IMC,C

55 Centrul de Standardizare - B�l�i 373-231 Iulia Ciubara, direcror - 26 124 IA, IMC,C

56 Institutul de geologie �i seismologie 373-22 Constantin Moraru -  73 96 63 IMZM

57 Institutul de fizic� aplicat� 373-22 Emil Pasincovschi, director - 73 81 69 E,AI,C

58 Institutul de pedologie �i agrochimie 373-22 Olga Arhip - 28 48 56 IMZM

Anex�  la Ordinul  UTM   nr._____  din _______ 2008

                                                           L I S T A
  întreprinderilor cu care UTM a încheiat  Conven�ia - cadru de parteneriat  pentru anii 2008 - 2012*

59 Institutul de ecologie �i geografie 373-22 Maria Sandu - 21 11 34 IMZM

60 Institutul de tehnologii alimentare 373-22 Tatiana Achimova - 24 24 91 TCR,TLPL,TVPOF,BTI,TPFL

61 Agen�ia Rela�ii Funciare �i Cadastru 373-22 Vasile  Ro�ca  - 22 14 25 EI, DP, GTC

62 Audit �i evaluare - ÎS 373-22  Ala Gu�ttiuc  - 22 31 65 EI,DP

63 Artima S .A. 373-22 Nicolae  Tataru -  75 05 47 IPTP, IMIU, MAIU

64 Piele S .A. 373-22 Tamara Cecan,�ef de sec�ie - 50 53 12 MAIU,IMIU

65 Ecovit  SRL  (Natur Bravo S .A. Ungheni) 373-236 Radu  Balan, director - 25 451 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

66 Fabrica de conserve din Olane�ti S .A. 373-242 Ion Godca - 52 669 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

67 Fabrica de conserve din C�l�ra�i S .A. 373-244 Vladicescu Mihail, director  - 22 7 83 MAIA, UTAR, MIF, BAIA,TPFL

68 Alfa-Nistru S .A. 373-230 Ceban Ilarion, director - 23 4 22 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

69 Fabrica de conserve din Co�nita S .A. 373-248 Serghei Grîjancovschi, director - 44 716 TPFL, UTAR,MIF, MAIA,BAIA

70 Gheolaris S .A. 373-22 Gheorghe Plamadeala - 46 00 03 TPL

71 Icam S.A 373-22 Ludmila Carpov - 54 19 95 TPL,DI

72 Centrul experimental de protezare 373-22 Sergiu Ro�ca, ingener  �ef -  22 55 40 IPTP,DVI

73 Incoma� S .A. 373-22 Larisa Cojocaru, manager - 47 10 10 TCM,MSP, IMCM,IITT

74  Aspa S .A. 373-235 Constanti Nauc, director   - 20 804 TCM,MSP, IITT

75 Gecri S .R.L. 373-22 Iurie Geru - 52 27 33 MSP,TCM

76 Fabrica de brînzeturi din Soroca S .A. 373-230 Raisa Dr�g�li  -31 8 30;  23 684 TLPL,BAIA,MAIA,UTAP

77 Combinatul de produse cerealiere din Chi�inau 373-22 Lucia Balan - 47 02 09 TPPC

78 Amg-Kernel S .R.L. 373-230 Victor Gu�u -  31 259 TPPC

79 Aur alb S .A. 373-291 Ivan Caireac - 21 935 TPPC

80 Combinatul de carne din Tiraspol 373-533 Calabecov M, director - 24 387 TCR,MAIA,BAIA,UTAP

81 Soro-Meteor com S.R.L. 373-230 Iakob Kon, pre�edinte -22 594 TCR,MAIA,BAIA,UTAP

82 Vibropribor I.S . 373-22 Vera Aleinicova  - 26 06 44 TCM,MSP, IITT

83 Inteh S .A. 373-22 Iulii Zacatov  - 47 21 35 TCM, IMCM, IITT

84 Dotarcom S.A. 373-22  Vasile Bogza, director - 75 18 97 TCM,MSP, IITT

85 Aviatehnologie S .A. 373-22  Igor  Curtev, director  - 52 33 28 TCM,MSP, IITT

86 Alimentarma� S .A. 373-22 Valentin Sliusarenco - 47 43 22 TCM,MSP,IMCM, IITT

87 Berhord S .R.L. 373-22 Andrei Afanasiev - 73 56 41, 50 37 03 MAIA

88 Romani�a S .A. 373-269 Galina Buza - 21 471 IPTP,IMIU

89 Codreanca S .A. 373-264 Tudor �eptelici, director -22 068 IPTP,IMIU,DVI

90 Prevent Moldova S .R.L. 373-22 Aurelia  Buzilo, �ef de sec�ie - 58 11 51 IPTP,IMIU,DVI

91 Fantazia-Oc S .A. 373-256 Vladimer Ozarciuc, director - 28 4 52 IPTP,IMIU,DVI

92 Flautex S .A. 373-231 G�in�  Ion, inspector - 2 20 60 IPTP,IMIU,DVI

93 Gabiny S .R.L. 373-235 Ion �argorovschi - 29 385 IPTP,IMIU,DVI

94 Codreanca S .A. 373-244 Axenti Pavel, director -20 075 IPTP, IMIU,DVI

95 Icatex-Pro S .R.L. 373-265 Natalia Xenofontova - 23 9 55 IPTP,IMIU,DVI

96 Artizana S .A. 373-22 Genadie Tentiuc, director - 29 12 12 IPTP,IMIU,DVI

97 Portavita S .R.L. 373-22 Lilia Ranogae� - 44 53 36 IPTP,IMIU,DVI

98 Agen�ia Municipal� de Ipotec� din Chi�inau S .A. 373-22 Petru Pripa,  director - 24 22 71 EI,DP

99 Universcoop, Leova 373-263 Ludmila Timofeeva, �ef de sec�ie - 22 2 79 TP,BAIA

100 Hincoop- Hince�ti 373-269 Lidia Ta�ca - 79 2 22 TP,BAIA

101 Sanin S .R.L. 373-22   Cristina Sîrbu - 88 01 78 DTP

102 Arhiconi-Grup S .R.L. 373-22 Cristina  Ciobanu - 40 47 17, 069372 113 ARH,BAC, DI, D

103 Universinj S .R.L. 373-22 Valeriu Severin - 74 88 80 ARH

104 Ingeocad I.S . 373-22 Valeriu Filenco - 88 12 20 ARH,IMZM

105 Apele Moldovei 373-22 Ion Popescu, spec principal - 82 08 43 IPA, IMPM

106 Institutul de proiect�ri pentru organizarea teritor. 373-22 Alexandr Caminschi, director - 72 35 75 ARH,C

107 Ceproserving S .A. 373-22 Inna Bragari  - 27 20 25 EI,ARH,C

108 Ruralproiect 373-22 Maria Panfili,ingener  �ef - 21 30 33 ARH

109 Urbanproiect 373-22 Vera Dubova, director - 21 04 85 ARH, UAT, IMPM, BAC,C

110 Agroindproiect S .A 373-22 Andoni Nicolae, director -  24 47 78 ARH,C

111 Industrialproiect 373-22 Maria Iftodi - 73 59 49 ARH

112 Chi�in�uproiect 373-22  Elena Boiadji, �ef de sec�ie  - 44 01 66 ARH, UAT, IPA, BAC,C

113 Energoproiect 373-22 Galina Iacutova -  21 15 25 ARH,IME,EE

114 Miner-Service SRL 373-22 Ianu�ev Andrei, ingener - 52 10 61 IMZM

115 Hidrotehnica S .A. 373-22 Nani S. - 55 23 79 TCM,MSP,EM,IITT,C

116 Edilitate S .A. 373-22 Anatolie  Pozdneacov - 21 23 29 CFDP

117 Magic V.S . S .R.L. 373-22 Andrei T�rî�� - 21 88 23 CIC, IMAC, GTC,BAC,C

118 Orizont S .A. 373-22 Vasile Lipcanu - 42 11 66 CIC,BAC,IMC,GTC

119 Becad S .R.L. 373-254 Ion Platon - 21 1 12; 0691 32 762 CIC, IMAC

120 Constructorul-Cantemir S .A. 373-273 Andrei Ciobanu, director -22 3 64 CIC, IMAC

121 Moldconinvest S .A. 373-22 Pavel Caba, director - 22 82 54 CIC,BAC,IMC,GTC

122 Inrecons S .R.L. 373-22 Angela Baculea - 50 27 03 CIC,BAC,IMC,GTC

123 Via-Brevis S .R.L. 373-22 Tudor Rotaru, director - 20 28 18 CIC,BAC,IMC,GTC

124 Glorinal S .R.L. 373-22 Sergiu Gaina - 29 64 06 CIC,BAC,IMC,GTC,C

125 Agromontaj S .A. 373-299 Stepan Munteanu - 33 6 69 CIC, IMAC

126 Inep-Luck S .R.L. 373-269 Irina Pricop, administrator - 92 032 CIC

127 Dimecon -11 S .A. 373-22 Boris Ie�anu - 47 35 32 ITA

128 Liftservice 373-22 Alexandru Radu  - 47 15 92 EM, IME

129 Acva-Prut S .A. 373-299 Mihai  Miron, director - 32 1 40;21 6 56 IMPM

130 Daniel S .R.L. 373-231 Svetlana Popa - 39 5 45 ISACGV

131 Valis S .R.L. 373-231 Vasile Herdic, director - 42 6 47 ISACGV

132 Bomi-Servis S .R.L. 373-252 Ala Sîrbu - 26 4 20 ISACGV

133 Magistrala S .A. 373-231 Vladimir Cocerga - 24 3 29 CFDP

134 Drumuri- Edine� S .A. 373-246 Alexandru Ciumac  - 28 4 94 CFDP

135 Drumuri-Cau�eni S .A. 373-243 Mihail Gangan - 26 5 62 CFDP

136 Drumuri- Ialoveni S .A. 373-268 Valentina  Coban - 22 2 62 CFDP

137 Standorstroi S .R.L. 373-294 Nicolai Stanislavciuc - 23 3 45 CFDP

138 Speran�a S .R.L. 373-293 Viorel S�u - 0796 69 495 CFDP

139 Bucuria - El  ÎSAP 373-22 Semion Until�, director  - 55 55 93 TMAP

140 Liceist  ÎS 373-22 Maia Rabinovici, director  -  75 29 38 TMAP

141 Bucuria S .A. 373-22 Ludmila Colesnic - 29 55 54
EE,MAIA, TP,TZPZ, UTAR,

MIF,BAIA,  ML

142 Tracom S.A. 373-22 Ludmila Tigineanu  - 75 24 24
TCM,MSP, IMCM,EE, ISACGV,

IME,CMA, IITT

143 Topaz S .A. 373-22 Postoronca A, jurist - 50 81 04, 50 81 04
TCM,MSP, IMCM,AI, E,

SRE,CMA, IITT

144 Marr Sugar Moldova S .R.L. 373-22 Ion Murug, consultant - 23 36 31 TZPZ

145 Glass Container Company S .A. 373-22 Ion Rogac - 47 24 18 TPCS

146 F.E.C. S .A.(Fabrica elemente de construc�ii) 373-22 Olga Golub -  47 02 25 IMAC,IMZM

147 Bnv S .R.L. 373-236 Vasile Binzaru - 22 4 62 IMAC,IMZM

148 Armo-Beton S .A. 373-22 Galina Indoitu - 38 32 21 IMAC

149 Fabrica de materiale de construc�ie din Soroca S .A. 373-230 Petru �urcan, director  - 23  0 74 IMAC,IMZM

150 F�uritorul S .A. 373-230 Tudor Le�an - 23 6 79 IMAC,IMZM

151 Macon S .A. 373-22 Valentina Petu�cova,�ef de sec�ie - 40 58 88 IMAC, TPCS, IMZM

152 Taxi-Service S .A. 373-22 Tudor Russu, director - 75 85 18;1407 ITA, IMT TOT

153 Starnet S .R.L. 373-22 Vladimir Machedon -  84 49 86 IMTLC,TI

154 Comgaz-Plus S .A. 373-236 Ion Timofti, director - 28 3 35 TE, ISACGV, IME

155 Termocom S.A. 373-22 Svetlana  Hîncu - 3 64 27 TE, ISACGV, IME,C,TI

156 East-Auto-Lada S .R.L. 373-22 Constantinov D. - 46 39 69 ITA, IMT, TOT

157 Camelia S .A. 373-22 Maria Her�a - 44 13 62 TMAP

158 Dina Cociug S .R.L. 373-22 Irina Iva�china - 50 63 58 ISACGV

159 Condiviv-Impex S .R.L. 373-22  Ili Vasile - 26 01 07 TCR

160 Supraten S .A. 373-22 Stepan Craskovschi - 29 49 74 IMAC, TPCS. BAC

161 Petrom-Moldova S .A. 373-22  Gheorghe Cheaburu  - 21 28 89 C

162 Rada S .A. 373-231 Vladimir Liubovi, �ef de sec�ie - 2 42 76 IPTP, IMIU

163 Tricon S .A. 373-299 Viorica Creciun - 2 21 71 DVI, IPTP,IMIU,C,TI

164 Steaua-Reds S .A. 373-22  Ludmila Gobjila - 20 40 59 IPTP,IMIU

165 Dalia S .A. 373-22 Gheorghii Plopan, director -  55 33 96 DVI

166 Stag S .A. 373-22 Olga  Mi�cenco - 27 25 48 IPTP, IMIU,C

167 Infinity INC. 373-22 Vera Cuzne�ova  - 29 54 31 IPTP, IMIU,C,TI

168 Cahul Pan S .A. 373-299 Valentina Sciochina - 20 8 72 TP, BAIA

169 Panifcoop-Str��eni 373-237 Vasile Cazacu - 23 1 49 TP, BAIA

170 Panifcoop-Sîngrei 373-262 Liudmila German  - 21 4 95 TP, BAIA

171 Agen�ia Na�ional� pentru Reglementare în Energet. 373-22 Marin Profir - 24 52 16 TE, IME

172 Cet 1 S .A. 373-22 Svetlana Grabovschi - 40 33 57 EE, ISACGV,IME,C

173 Red Nord - B�l�i S .A. 373-231 Genadii Primac, vicedirector - 53 1 08 C, IME

174 Red Nord -.�old�ne�ti SA 373-272 Anton Pozdirca, director - 20 4 01 C, IME

175 Aeroportul interna�ional - Chi�in�u 373-22 Anastasia Ceclu - 52 40 41 C,TI,E,AI

176 Direc�ia pompieri �i salvatori 373-22  Anatol  Viniciuc, director - 22 73 40 IAPC

177 Spitalul clinic republican 373-22 Elena Iovcev, �ef de sec�ie -  40 34 83 ISB,C

178 Institutul de cardiologie 373-22 Gheorghe M�rgineanu -  25 61 08 ISB,C

179 Spitalul clinic municipal de ftiziopneumologie 373-22 Maria Cetuleanu - 72 51 85 ISB,C

180 Institutul de ftiziopneumologie 373-22 Elena Tudor - 73 55 83; 72 17 79 ISB,C

181 Combinatul de articole din carton S .A. 373-22 �îgancova Elena, manager - 47 25 31 DTP, UTAR
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7Mesager Universitar, mai 2008

P rocesul Bologna, la care şi 
RM este parte, a stabilit că 

structura universităţii are trei ci-
cluri: Licenţă, Masterat, Doctorat 

– LMD. De unde reiese logic teza 
că doctorandul, după statutul şi 
specificul său, este... un student.

Dna Larisa Bugaian, prof. univ., dr. 
hab. la Catedra „Economie şi Manage-
ment în Industrie”, FIEB, având acum şi 
misiunea specială de a elabora Concepţia 
Şcolii Doctorale la UTM, subliniază că 
în universităţile din Occident doctoran-
dul beneficiază de aceleaşi aprecieri şi 
responsabilităţi didactice ca şi studenţii 
de la ciclurile „Licenţă” („L”) şi „Masterat” 
(„M”), aceste aprecieri fiind exprimate în 
credite transferabile – 60 de credite pen-
tru un an de studii. 

Până acum la noi în doctorantură nu 
exista elementul „credite transferabile”, 
dar va trebui să aplicăm şi noi această for-
mă de notare – 60 de credite pentru peri-
oada de studii doctorale. Sigur că docto-
randul are drept linie principală formarea 
sa ştiinţifică. Pe parcursul celor trei ani de 
studii doctorandul urmează să-şi finiseze 
cercetarea şi să susţină teza pentru titlul 
de „doctor în ştiinţe”. Pentru a finisa cu 
succes acest drum, se resimte necesitatea 
introducerii unui component de predare 
specific studiilor de doctorat 

Introducerea elementului de preda-
re în doctorantură are, precum se vede, 
anumite motivaţii. Prima dintre acestea 
pare să se afle în caracterul nou pe care 
începe să-l aibă însăşi postura de „doctor 

în ştiinţe”. Dacă până acum prin noţiu-
nea de „doctor în ştiinţe” era percepută o 
persoană exclusiv universitară sau care 
cercetează în cadrul unui centru ştiinţi-
fic, acum „doctor în ştiinţe” poate fi şi o 
persoană care lucrează la o întreprindere 
industrială, comercială, agricolă etc. Doar 
doctoratul urmează formula: educaţie 
prin cercetare, pentru educaţie, pentru 
cercetare, pentru producţie. Deci titu-
latura de „doctor în ştiinţe” începe să cu-
prindă o arie largă de joburi vizând eco-
nomia modernă în general. Prin urma-
re, se va stimula sporirea numărului de 
doctoranzi, astfel încât doctorantura ca 
o componentă didactică în schema LMD 
devine şi ea „de  masă”, la fel ca şi „Licenţa”, 
„Masteratul”. Fenomenul se observă deja 
în multe ţări occidentale. Tocmai prin 
aceasta se şi explică apariţia noii noţiuni 
de „şcoli doctorale” alături de cea cunos-
cută deja – „doctorantura”. 

O altă motivaţie este mobilitatea doc-
to ranzilor. Restructurarea studiilor doc-
torale va stimula şi va permite participa-
rea doctoranzilor moldoveni la diferite 
proiecte ştiinţifice internaţionale. O mo-
tivaţie este şi progresul tehnico-ştiinţific 

Seminare internaţionale

Doctorandul e 
şi el... student

La Catedra „Studiul şi Tehnologia Materialelor” (şef dl Iurie Ciofu, conf., dr.), după 
cum ne informează dl Anatol Ianachevici, lect. univ., se depun eforturi susţi-

nute la elaborarea noilor programe didactice, conform cerinţelor Procesului Bologna. 
Este vorba de disciplinele „Studiul materialelor şi sudarea”, „Tehnologia materialelor”, 
„Materiale pentru ambalaje” ş. a.

La elaborarea lucrărilor metodice şi de studiu contribuie în special membrii cate-
drei dnii Iurie Ciofu, conf., dr.; Nicolae Trifan, lect. superior; Valeriu Şauga, prof.  univ., 
dr.; Vasile Cuconesu, conf.,dr. Totodată, nu încetează nici ritmul cercetării. Astfel, dl 
Anatol Ianachevici în colaborare cu doctorul în ştiinţe tehnice de la AŞM, dl Valentin 
Mihailov, efectuează profunde căutări ştiinţifice în domeniul noilor materiale. În acest 
sens se întreţin legături eficiente cu diferite întreprinderi din republică: „Hidropompa”-
Chişinău, „ASPA”- Orhei ş. a. Cercetările privesc asemenea teme, cum ar fi „Acoperirea 
cu straturi termodifuzionale şi încărcări prin sudură electrică”, „Durificarea poansoane-
lor stanţelor pentru colivia motoarelor submersibile” etc.

Ştiri

UTM a găzduit recent un seminar în 
subiectul „Lansarea Programului TEM-
PUS-4 în Moldova”, desfăşurat sub egida 
dlui Valentin Arion, prof. univ. la FEn, 
D-sa fiind şi directorul Oficiului Naţional 
TEMPUS. La manifestare au participat re-
prezentanţi ai 26 de universităţi de stat 
şi private din RM, eligibile în Programul 
TEMPUS, ai ministerelor Educaţiei şi Tine-
retului, Economiei şi Comerţului din RM.

Noul Program 
„TEMPUS”- 4

Se ştie că anterioarele proiecte TEM-
PUS (3 şi 2, pentru Moldova) au familia-
rizat învăţământul superior de la noi cu 
o gamă extinsă de colaborări benefice 
cu numeroase universităţi europene, au  
contribuit, prin finanţarea de către Uniu-
nea Europeană, a diferitelor proiecte în 
Moldova, la un progres sesizabil în dota-
rea tehnico-ştiinţifică a multor universită-
ţi autohtone.

Şi iată că UE lansează un nou Program 
TEMPUS-4, care cuprinde 27 de ţări din 
Balcanii de Vest, Europa de Est, regiunea 
Mediteraneană şi Asia Centrală.

Programul Tempus nu oferă cadouri, 
a menţionat dl profesor Arion. El oferă 
granturi instituţiilor pentru proiecte se-
rioase, cu idei serioase şi care presupun 
o muncă serioasă, dar accesibilă. Aceste 
granturi sunt benefice pentru toţi: insti-
tuţiile se îmbogăţesc cu utilaj tehnic mo-
dern pentru procesul didactic; profesorii 
au posibilitatea de a călători şi studia în 
alte ţări, asimilând noi parametri ai în-
văţământului superior pentru a-l ajusta 
apoi pe al nostru la exigenţele europene; 
iar studenţilor li se oferă noi posibilităţi 

de mobilitate şi cunoaştere a învăţămân-
tului superior din ţările Europei. 

Prin TEMPUS-4 UE oferă Moldovei cca 
1 milion de euro pe an – granturi pentru 
proiecte vizând modernizarea diferitelor 
aspecte ale învăţământului superior: cur-
ricula, managementul, calitatea, structu-
ra etc. Este o sumă destul de importantă, 
care poate fi obţinută prin TEMPUS pen-
tru idei plauzibile de proiecte din partea 

unor grupuri de profesori, doctoranzi, 
studenţi, inclusiv de la UTM. 

UE promovează un cadru comun de 
modernizări ale învăţământului superior 
şi susţine prin cofinanţări şi prin factorul 
uman-specialişti ţările din arealul euro-
asiatic în realizarea acestor modernizări. 
Astfel, învăţământul superior din aceste 
ţări devine mai compatibil, mai compa-
rabil-flexibil, înlesnindu-se mobilitatea 
specialiştilor pe tot arealul vizat.

În cadrul seminarului au fost expuse 
caracteristicile Programului Tempus-4, 
acestea multe, în schimb bine argumen-
tate şi clarificate, astfel ca universităţile 
de la noi să se poată include în scrierea 
de proiecte şi în concurenţa pentru obţi-
nerea granturilor, benefice atât pentru in-
stituţiile propiu-zise, cât şi pentru autorii 
proiectelor.

În cadrul seminarului au fost expuse şi 
unele informaţii utile pentru masteranzi. 
În context vom aminti că în RM se deru-
lează cu succes şi Programul „Erasmus 
Mundus”, care prevede diverse facilităţi 
(burse) pentru învăţământul în ciclul II 
– Masteratul. 

şi social, care extinde diapazonul spe-
cialităţilor noi, moderne, pentru care se 
cer cadre pregătite mai special, inclusiv 
doctori în ştiinţe. Or, pentru atare specia-
lităţi noi se cer predate şi cunoştinţe noi, 
care, neexistând în nomenclatorul prime-
lor două cicluri universitare „L” şi „M”, vor 
trebui predate deja în anumite module 
în Şcoala Doctorală. Persoana ce deţine 
gradul de doctor în ştiinţă se deosebeşte 
print-un nivel înalt de educaţie profesio-
nală şi general-umană. Aceste abilităţi se 
formează şi se consolidează pe tot par-
cursul anilor de studii în doctorantură. 
Prin urmare, studiile vor fi completate cu 
module de specialitate şi module de in-
struire generală.

Într-o Notă de serviciu emisă recent 
de Consiliul Rectorilor din RM în legătură 
cu subiectul dat se menţionează urmă-
toarele: „Multidisciplinaritatea pregătirii 
doctorale constituie conceptul de bază 
al formării specialistului de performanţă. 
Alături de obţinerea noilor cunoştinţe, ea 
(multidisciplinaritatea – n. n.) trebuie să 
cuprindă obligatoriu şi componentele ce 
asigură formarea abilităţilor generice – de 
management, de comunicare, de formare 

şi dezvoltare a carierei ulterioare”.
Cu alte cuvinte, predarea în stil „stu-

denţesc”, să spunem aşa, devine acum 
naturală şi în aula doctoranzilor. 

Recent, la Şcoala Doctorală, în faţa 
doctoranzilor noştri a susţinut un modul 
de prelegeri teoretico-practice dl Oswald 
Van Cleemput, prof. univ., dr. la Univer-
sitatea din Gent, Belgia. D-sa le-a vorbit 
doctoranzilor noştri despre comunica-
rea ştiinţifică. Cum să prezinţi un referat, 
o comunicare, o prelegere în faţa publi-
cului ştiinţific. Cum să prezinţi verbal 
anumite aspecte sau cum să prezinţi în 
proiectare, pe ecran – alte aspecte. Cum 
să formulezi concis tocmai acele idei, care 
vor reda conţinutul anumitor alineate ale 
referatului şi cum să proiectezi pe ecran 
atare formulări. Cum să exprimi anumi-
te idei, fenomene, tendinţe în diagrame, 
scheme, tabele proiectate pe ecran. Cât 
de multe sau cât de puţine pot fi aceste 
diagrame, scheme, tabele, astfel ca ele să 
fie percepute de public, să nu zăpăceas-
că, să nu plictisească, să nu rupă firul lo-
gic al expunerii. Şi multe alte aspecte de 
felul acesta, care ţin de subiectul „Comu-
nicarea ştiinţifică”. Căci pentru docto-
ranzi materia dată va fi în viitor de mare 
trebuinţă, doar ei vor apărea nu o dată în 
faţa publicului ştiinţific cu expunerea di-
feritelor capitole din tema cercetată, iar în 
final cu susţinerea tezei ca întreg. 

Doctoranzii vor fi studenţi în bănci 
la predarea şi altor diferite cursuri: limba 
străină, informatica, metodica cercetării. 

Şcoala Doctorală de la UTM îşi caută 
albia nouă conform Procesului Bologna şi 
sigur că o va contura, cum se spune, din 
experienţa care se acumulează. 

FIMCM. 
Elaborări şi cercetări

Dl Artur Macari, noul şef al Catedrei „Tehnologia Conservării”, conf., dr., ne infor-
mează că se depun eforturi pentru extinderea suprafeţelor de lucru în laboratorul 
„Microbiologie”.  Microbiologia este baza în tehnologia conservării, iar acest laborator 
serveşte o mulţime de specialităţi la FTMIA: Enologia, Tehnologia panificaţiei şi cerea-
lelor, Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei publice, Tehnologia zahărului, Tehnologia 
laptelui şi produselor lactate, Tehnologia cărnii şi produselor din carne, precum şi dis-
ciplina extinsă „Sanitaria şi igiena industrială”.

Laboratorul „Microbiologie” este foarte complex în ceea ce priveşte lucrările de 
montaj. De exemplu, la fiecare loc de lucru trebuie instalat gazul pentru arzător, ase-
menea locuri de lucru fiind 25. Fiecare dintre acestea trebuie să aibă un microscop 
performant, aşa că se depun eforturi şi în privinţa dotării tehnice.

Către 1 septembrie 2008 Catedra speră să deschidă la FTMIA un laborator de bază 
renovat, ridicând astfel nivelul de calitate didactică în pregătirea noilor ingineri.

FTMIA. 
Laboratorul „Microbiologie”

Dl Sergiu Calos, decanul FUA şi şeful Catedrei „Management Ecologic şi Inginerie a 
Apelor „UNESCO-Cousteau”, ne oferă detalii despre seminarul internaţional cu partici-
parea unor firme din Germania şi România, desfăşurat recent la sediul Catedrei. 

Firmele respective produc materiale pentru tehnologii noi în sistemul de alimenta-
re cu apă şi canalizare. Studenţii şi profesorii catedrei au avut posibilitatea să cunoască 
la modul real zeci de noi varietăţi de materiale care se produc în Germania şi România. 
Asta e foarte important pentru procesul didactic, căci mare e diferenţa între a vedea 
materiale din ramură în fotografii sau realmente, atingându-le cu mâna.

La diferite expoziţii de profil se caută stabilirea unor legaturi cu diferite firme intere-
sate să iasă pe piaţa Moldovei şi eventual să recruteze tineri specialişti dintre absolven-
ţii catedrei. Aceste contacte personale ajută mult la organizarea diferitelor seminare 
specializate cu informaţii tehnice de ultimă oră. La rândul lor, firmele respective donea-
ză catedrei diferite materiale-mostre, aparate specifice foarte deficitare şi costisitoare.

FUA. 
Seminar ştiinţifico-practic 
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În atenţia absolvenţilor !
Pe 5 iunie a.c. în incinta blocului de studii nr. 6 al UTM  (str. Studenţilor, 

9/8) se va desfăşura Târgul locurilor de muncă pentru absolvenţii UTM.
Pro gram:
9.00-9.45 - Seminar instructiv privind situaţia pe piaţa muncii şi tehnici 

de căutare a unui loc de muncă (blocul de studii  nr.5,  aula 5-I ) 
10.00-10.15 - Deschiderea Târgului
10.15-12.15 - Negocieri în direct cu întreprinderile, depunerea CV-uri-

lor pentru  angajarea la lucru după absolvire. Este favorabilă prezentarea la 
Târg cu CV-ul completat în prealabil, consultând catedra de profil sau site-ul: 
www. ceniop.utm.md  

Pe tot parcursul Târgului veţi avea acces la baza de date a Agenţiei Na-
ţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind locurile vacante  pe tot 
teritoriul RM. 

Stimaţi absolvenţi! Nu rataţi şansa de angajare!
Informaţi-vă suficient pentru a începe cu succes cariera profesională!

                                                                    Organizator:       CENIOP UTM (tel. 92-92-29)   

Cu pieptul doldora de ordine şi me-
dalii, încet-încet veteranii se apropie de 
microfon pentru a-şi aminti ce a fost, cum 
a fost, cum au învins hoardele fasciste ca 
noi să trăim astăzi în linişte şi pace...

Tineretul de azi conştientizează clar 
că existenţa sa în condiţii de pace se da-
torează lor, veteranilor, care au fost şi sunt 
un exemplu pregnant de patriotism. 

Cu ocazia unei noi aniversări a Victo-
riei, la UTM a fost organizată o masă de 
sărbătoare şi... de pomenire a celor căzu-
ţi. Rectorul dl Ion Bostan, preşedintele 
Comitetului sindical-colaboratori dl Ion 
Pocaznoi, prorectori, profesori, studenţi 
le-au înmânat veteranilor garoafe roşii şi 
câte un plic cu 500 de lei.

Alături de veteranii celui de-al doilea 
război mondial, la masa solemnă s-au 
aflat şi veterani ai războiului din Afga-

9 mai – Ziua Victoriei

nistan, ai conflictului armat de la Nistru 
(1992) pentru integritatea RM. 

Toţi sunt veterani, toţi constituie un 
tezaur educativ pentru studenţi, pentru 
întregul colectiv al UTM, tezaur pe care 
noi trebuie să-l simţim profund pentru a 
ne forma cu adevărat buni patrioţi.

Veteranii UTM – 
tezaur educativÎ n fiecare an, de 9 mai, la UTM, precum şi în toată 

republica, se resimte aerul sărbătorii „cu lacrimi 
pe gene”, fiind vorba  de 9 mai – Ziua Victoriei buneilor şi 

străbuneilor noştri asupra fascismului german în cel de-al 
doilea război mondial, în care au căzut cu moarte de erou 

milioane de oameni din ţările Europei, Americii şi Asiei.

Dnele Tatiana Cristea şi Tatiana Găi-
nă, de la Secţia „Blocuri de studii”, respon-
sabile de teritoriu, au condus lucrările cu 
pricepere.

S-au sădit peste 200 de molizi, nuci 
negri, sălcii, tuia etc., ocupând locuri noi, 
dar şi în locul multor arbori uscaţi de se-
ceta extraordinară din vara trecută. Puie-
ţii au fost cumpăraţi la o pepinieră din Să-
răteni, Teleneşti şi transportaţi cu barote 
de pământ în condiţii bune, aşa că 
procentul prinderii se preconizea-
ză de a fi sută la sută.

Acum  urmează a doua sădi-
re masivă – florile. Aici vor ajuta 
mai mult fetele de la FTMIA, FIU, 
dar si de la celelalte facultăţi. Vor 
urma lucrările de cosire a ierbu-
rilor şi buruienilor şi de nivelare 
a unor porţiuni de teren. În parc 
s-au adus deja impozantele statui 
de piatră, care vor imprima o notă 
istorico-civilizatorie.

Ajutorul acordat de studenţi 
la amenajarea Parcului-muzeu are 

La fel ca pe timpuri, şi de astă dată 
veteranii au fost însoţiţi de figura legen-
darului acordeonist, întruchipat de mae-
strul de concert în Ansamblul de cântece 
şi dansuri populare „Tinereţea” de la UTM, 

dl Ion Boghiu. Acordeonistul a interpre-
tat vestitele melodii din timpul războiu-
lui, întregind astfel atmosfera celui de-al 
63-lea 9 mai al Victoriei.

Parcul-muzeu din 
campusul „Râşcani”
L a Parcul-muzeu din campusul „Râşcani” se lucrează metodic zi 

de zi. Toate sâmbetele lui Aprilie sute de studenţi, mai cu seamă 
de la FCIM şi FIMM, precum şi de la celelalte facultăţi din campus, 

au lucrat la înverzire. 
desigur o ţinta educativă, mai cu seamă 
când ei văd că şi conducătorii decanate-
lor, dnii Ion Balmuş, Gheorghe Ceban, 
Alexei Toca, Vasile Cartofeanu, Olivian 
Pădure, Vladislav Reşitco, Iurie Sub-
otin, Grigore Musteaţă, iar între ei şi 
dl rector Ion Bostan, dl prorector Pavel 
Spânu pun mâna pe unelte şi „lovesc pă-
mântul” aducând Parcul-muzeu la înălţi-
mea noilor frumuseţi cultural-naturale.

Această acţiune sportivă de anvergură, 
consacrată Anului Tineretului-2008, a fost 
deschisă solemn de rectorul UTM, dl Ion 
Bostan, academician AŞM. Rectorul a sub-
liniat importanţa sportului la UTM nu doar 
ca un factor major de fortificare a sănătăţii 
tineretului, dar şi ca mesager al umanis-
mului, bunei înţelegeri între oameni. 

La festivitatea de in-
augurare a sărbăto rii a 
expri mat înalte aprecieri 
privind dez voltarea spor-
tului şi educaţiei fizice la 
UTM, fapt ce asigură suc-
cesele sportive ale între-
gii republici, şi dl Petru 
Gaugaş, pre şe dintele 
Fede raţiei Sportului Uni-
versitar.

Cele cca 3000 de lo-
curi din tribunele stadi-
oanelor au fost ocupate 
de studenţi şi profesori 
de la toate cele 10 facul-
tăţi ale UTM, iar pe cele 
două stadioane – unul 
cu gazon şi celălalt cu 
iarbă artificială – au ră-
bufnit energii sportive 
în 13 probe: fotbal, volei, tragerea otgo-
nului, lupta naţională „Trânta”, lupte libe-
re, greco-romane, sambo, judo, ştafeta 
suedeză, aerobică, gimnastică, arte mar-
ţiale, acrobaţie.

Toate probele sportive au fost spec-
taculare, impresionante. S-a evidenţiat 
proba „otgonului”, condusă de profeso-
rul Catedrei de 
Educaţie Fizică, dl 
Boris Reutov. 

Patimi fierbin-
ţi s-au aprins şi pe 
covorul de luptă 
„Trânta”, specta-
colul fiind condus 
de oaspetele săr-
bătorii, dl Sergiu 
Busuioc, decan 
la Universitatea 
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, pre-
şedinte al Federaţiei Naţionale de luptă 
„Trânta”. Această probă de luptă naţională 
a procurat spectatorilor clipe de autentică 
delectare sportivă: covorul de luptă în cu-
lori pregnante, un mic taraf cu tobă, fluier 
şi trompetă, luptători încinşi la mijloc cu 

Ziua Sportului 
la UTMPe 23 mai 2008 la Complexul 

Sportiv al Tineretului de la 
UTM s-a desfăşurat o sărbătoare 
plină de energie, bună dispoziţie, 

avânt tineresc şi dragoste de 
viaţă – Ziua Sportului. 

brâie late, de culoare roşie, însuşi arbitrul 
purtând o cămaşă brodată în stil naţional 
– toate acestea imprimau o atmosferă rus-
tică, plină de voie bună. Totodată, efortul 
luptătorilor nu a fost în van, învingătorii în-
vrednicindu-se de premiul tradiţional – un 
berbecuţ.

Mare vacarm sportiv a dominat şi pe 
stadionul cu iarbă artificială în cadrul în-
trecerilor între facultăţi la fotbal şi volei.

La UTM sportul e în mare cinste, fapt 
pe care îl denotă mulţimea de cupe cuce-
rite la diverse întreceri sportive naţionale 

şi internaţionale şi numă-
rul impunător de băieţi 
şi fete care au reuşit să se 
afirme pe arenele sportive 
din ţară şi străinătate. Im-
portanţa pe care o atribuie 
sportului UTM se confirmă 
şi în vasta bază sportivă 
care se dezvoltă an de an, 
anul acesta culminând 
prin finisarea unui grandi-
os Complex Sportiv al Ti-
neretului, la inaugurarea 
căruia a participat şi Pre-
şedintele RM, dl Vladimir 
Voronin.

Pentru organizarea 
Zilei Sportului la UTM s-
a depus o mare muncă 
organizatorică. Meritul îi 
revine în măsură deplină 

Catedrei de Educaţie Fizică şi Sport şi 
noului şef al acesteia, dlui Anatol Popu-
şoi. Din păcate, în a doua parte a sărbă-
torii ce se abătuse pe neaşteptate ploaia. 
Totuşi, până la venirea acesteia, s-a re-
uşit desfăşurarea mai multor întreceri şi 
manifestări. Închiderea finalelor la unele 
probe sportive, întrerupte din cauza ploii, 

s-a decis a fi amânată pentru începutul 
noului an universitar, în septembrie-oc-
tombrie, fapt ce va prelungi spiritul Săr-
bătorii Sportive la UTM până atunci. De 
fapt, vom avea atunci o a doua Sărbătoa-
re Sportivă.


