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UTM - universitate de prestigiu
internaţional, acreditată de stat

UTM se raliază la prevederile Procesului Bologna: diplomele UTM vor fi
recunoscute în ţările Europei, înlesnind angajarea tinerilor specialişti pe
piaţa muncii europeană. Se va intensifica mobilitatea studenţilor: tinerii
vor avea posibilitatea să înveţe unu - două semestre într-una din universităţile europene.
Corp profesoral de nivel european – peste 700
de cadre universitare, inclusiv cca 500 cu grade,
titluri ştiinţifico-didactice de academicieni,
doctori habilitaţi, doctori, profesori
şi conferenţiari universitari

Ion BOSTAN,
rectorul UTM,
academician al
Academiei de
Ştiinţe
a Moldovei

Inginerie + management (pregătire economică)
– calificări necesare pentru a lucra în condiţiile
economiei de piaţă şi a fonda
întreprinderi mici şi mijlocii
Procentul angajării absolvenţilor UTM
în câmpul muncii este cel mai înalt
Bază tehnico-materială impunătoare: peste 300
de laboratoare didactico-ştiinţifice;
70 de clase de calculatoare: proiectarea asistată de
peste 1500 de calculatoare performante
conectate la INTERNET.
La UTM funcţionează Catedra militară: studenţii în paralel pot să-şi
satisfacă serviciul militar obligatoriu
Inginerie + limbi moderne: filiere (grupe) cu
studiul integral în limbile
engleză, franceză, germană sau spaniolă

Fiecare dintre voi, cu ani în urmă, ţinuţi de
mânuţă de către părinţii voştri, aţi păşit pragul
şcolii sau al liceului, în clasa întâi. A fost mare
bucuria părinţilor şi buneilor voştri, iar pentru
voi – schimbul paradisului copilăriei pe grijile
cotidiene în ipostază de elevi.
În spaţiul educativ şcolar, cu sârguinţa dascălilor voştri, dar şi în mediul familial, v-aţi format eu-l personal, aţi cunoscut tainele şi farmecul cunoştinţelor evolutive, aţi devenit maturi.
Şi iată, timpul v-a adus pe pista de decolare, când trebuie să vă luaţi zborul în viaţă. Ca
altădată, la pista de decolare iarăşi vă pot însoţi
părinţii, şi doar atât. Siguranţa, longevitatea şi
farmecul zborului în viaţă le veţi asigura doar
voi înşivă, fiecare în parte, alegându-vă corect
profesia.
Aţi ajuns la răscruce de drumuri şi trebuie să
vă orientaţi corect, să vă alegeţi profesia care va
constitui temelia carierei profesionale a voastră
pentru toată viaţa.
A-ţi alege acum viitoarea profesie înseamnă,
de fapt, a pune prima piatră în temelia carierei
profesionale, căci profesia o alegi pentru viaţa
ta de mai departe. Vă gândiţi bine, vă sfătuiţi cu
părinţii, rudele, prietenii.
E bine să ascultaţi, desigur, şi cuvântul oamenilor cu experienţă de viaţă, experienţă profesională şi pedagogică; oameni care au simţul
iubirii de neam, de ţară, sunt patrioţi. Ei vor

DRAGI
ELEVI-ABSOLVENŢI!
binele tineretului, deoarece ştiu
că viitorul societăţii, deci al
nostru, al tuturor, depinde de voi.
Vouă, generaţiei
tinere, vă aparţine
responsabila misiune
de a schimba lumea
spre mai bine. Alegând UTM, veţi însuşi
profesii necesare societăţii umane. Aceasta
se confirmă prin faptul
că, în secolul trecut, cele
mai importante invenţii şi descoperiri, de
la maşina de spălat
automată, inventată în
1901, până la explozia
în 1994 a Internetului,
se datorează creativităţii

inginereşti.
Involuntar, prin gândirea voastră creativă, vă
veţi aduce contribuţia la progresul tehnico-ştiinţific al secolului în care am păşit, veţi dezvolta
ramurile economiei naţionale, veţi diversifica
spectrul de servicii acordate societăţii noastre.
Cât de reuşit veţi izbuti acest deziderat depinde
de pregătirea voastră profesională.
Permiteţi-mi, dragi elevi, ca şi eu, în calitatea
mea de rector al unei universităţi de prestigiu în
Moldova şi în străinătate, cu un colectiv de cca
3000 de profesori, colaboratori, ingineri şi cca
17 mii de studenţi, să vă dau un sfat, care cred că
vă va ajuta în momentul crucial de alegere.
Toate profesiile sunt bune. Şi totuşi unii tineri se conving mai apoi că, spre regret, nu au
făcut alegerea corectă. Ce s-a văzut? ... S-a văzut că profesia aleasă nu mai are solicitare pe
piaţa muncii, cum, de exemplu, se întâmplă azi
cu unele profesii considerate mai ieri „la modă”,
„în vogă”, „foarte căutate şi bănoase”. Iar mulţi
dintre aceşti absolvenţi cu diplomă de facultate,
negăsind un loc de lucru conform specialităţii,
se văd nevoiţi să accepte alte angajări, departe
de profesia formată la facultate. Şi încă e bine
dacă găseşti ceva, căci uneori, spre regret, eşti
nevoit să te înscrii la „indemnizaţii de şomaj”.

Continuare în pag. 2

Peste 1200 de burse de stat pentru
s t u d e n ţ i i d i n r e p u b l i c ă vor fi la UTM
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Cu specialităţile inginereşti, pe care le oferă
Universitatea Tehnică, nu e cazul să ai asemenea
temeri. Şi iată de ce. Universitatea Tehnică pregăteşte specialişti pentru ramurile economiei
naţionale care au mari perspective, pur
şi simplu nu pot fi lichidate, dar dezvoltate riguros, în conformitate cu
cerinţele societăţii moderne.
Telecomunicaţiile, de exemplu, se dezvoltă cu paşi siguri,
deci mereu e nevoie de cadre
tinere. Domeniul energeticii,
de asemenea, se află în progres
– cadrele tinere şi aici sunt solicitate. Industria alimentară
şi de prelucrare îşi ia un avânt
tot mai sigur, căci inginerii sunt
acei care pot ridica cu paşi rapizi economia în acest domeniu.
Acelaşi lucru îl putem spune
şi despre multele întreprinderi
profilate în construcţia maşinilor, a transportului auto,
frigotehnicii, construcţiilor
industriale şi civile şi ramuri
legate de ele – urbanistica şi
arhitectura. Numai Universitatea Tehnică oferă toate aceste
specialităţi tehnico-inginereşti:
industria serviciilor – vestimentaţie, ramura alimentaţiei publice, ramura tehnologiei vinului, a zahărului etc.
Prin urmare, din ce în ce mai
multe cadre inginereşti sunt
căutate pentru a asigura extinderea producţiei industriale şi a
serviciilor inginereşti în ţară.
Computerul şi informatizarea societăţii sunt la început de
cale. Calculatorul – un instrument
de lucru cu forţe de calcul uimitoare, a
intrat masiv pretutindeni în viaţa noastră.
În acest domeniu se cer tineri ingineri tot mai mulţi, iar Universitatea Tehnică poate satisface aceste
cerinţe mereu crescânde. Absolvenţii noştri imediat
după absolvire sunt invitaţi în diferite firme, întreprinderi din ţara noastră şi de peste hotare.
Nici un absolvent al Universităţii Tehnice nu
întâmpină dificultăţi la angajare, iar acest aspect
este foarte important când e vorba de a opta pentru
o profesie sau alta. Acum la noi, precum şi în ţările
lumii, se relevă tendinţa de creştere substanţială a
cererii pieţei muncii în ingineri. Specialităţile inginereşti sunt cele mai solicitate dintre toate celelalte profesii. E şi firesc. Inginerul este principala
forţă creatoare a societăţii umane, el lucrează în
economia reală, or, tocmai ea interesează în primul
rând orice stat, inclusiv Republica Moldova. Drept
confirmare, sondajele sociologice din ultimii ani
ne demonstrează că angajarea absolvenţilor Universităţii Tehnice trece în top pe locul întâi, apoi
vin pedagogii cu o diferenţă de 25-30 la sută. Iată
de ce an de an tot mai mulţi absolvenţi vin să facă
carte la UTM.
În această ordine de idei trebuie să vă mai spun,
dragi elevi-absolvenţi, că noi, la Universitatea Tehnică, perfecţionăm incontinuu planurile şi progra-

mele de învăţământ, în conformitate cu exigenţele
moderne, astfel ca studenţii să fie pregătiţi nu numai
pe linie pur inginerească, dar şi pe cea economicomanagerială. De ce? Tânărul inginer, absolvent al
Universităţii Tehnice, poate să fondeze el însuşi o

de a culege din ţările dezvoltate şi implementa tehnologii moderne în economia naţională. La UTM
există filiere francofone, anglofone, germanofone, unde predarea se face în limba respectivă. Există grupe unde limba respectivă se studiază într-un
mod mai aprofundat, precum şi grupe
unde limba străină se învaţă la nivelul comunicării necesare. Factorul „lingvistic” înlesneşte
efectuarea practicii în ţări
străine – Franţa, Anglia,
Canada, Germania, Belgia, Olanda, Cehia, Ungaria, Italia. În aceste ţări an
de an grupe de studenţi au
posibilitatea de a-şi efectua practica tehnologică.
De asemenea, studenţii
noştri îşi fac practica şi în
România, Rusia, Belarus,
Ucraina, ţări cu care avem
legături tradiţionale. UTM
are baze de practică la
mai multe întreprinderi
şi firme, companii industriale din Republica
Moldova, unde studenţii
Moldova
se aprofundează în profesie tocmai în felul în care
o cer astăzi standardele
europene.
„Factorul
limbii
moderne” lărgeşte mult
oportunităţile absolventului Universităţii Tehnice,
inclusiv de a se angaja
eventual şi în străinătate,
dacă o cere cazul.
Calitatea
instruirii universitare înalte la
UTM, recunoscută în ţară
şi în străinătate, este asigurată de un colectiv profesoral-didactic şi ingineresc de peste 1100
de persoane, inclusiv cca 500 cu titluri ştiinţifice de academicieni, doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, profesori şi conferenţiari
universitari, lectori superiori. UTM dispune de
300 de laboratoare didactico-ştiinţifice specializate
în cele peste 80 de specialităţi şi specializări inginereşti.
UTM este amplasată în 3 campusuri în diferite
zone ale Chişinăului: Centru, Râşcani şi Botanica.

Universitatea Tehnică a Moldovei îşi
raliază activitatea la cerinţele Procesului
Bologna, care prevede ca până în 2010 să ﬁe ediﬁcat un spaţiu universitar unic european. Diplomele vor ﬁ apropiate ca valoare de cele eliberate în
universităţile europene, înlesnind angajarea tinerilor specialişti pe piaţa muncii europene.
La diploma propriu-zisă absolventul UTM va
primi şi un Supliment perfectat în limba engleză. În
Supliment vor ﬁ indicate informaţiile privind nivelul
şi volumul studiilor, fapt ce înlesneşte recunoaşterea
diplomelor.
Un accent deosebit se pune pe mobilitatea
studenţilor, ceea ce înseamnă că ﬁecare student
va avea posibilitatea să înveţe unu-două semestre
în una din universităţile europene. Astfel se vor
crea condiţii de a învăţa mai profund şi limbile
moderne.
Orizontul oportunităţilor voastre, dragi
elevi-absolvenţi, se va lărgi mult.
firmă, o întreprindere mică sau mijlocie şi tocmai
aici îl vor ajuta cunoştinţele economico-manageriale pe care i le-a dat UTM suplimentar la cele pur
inginereşti. În virtutea pregătirii profesionale complexe, foarte mulţi ingineri care au absolvit UTM,
au fondat firme, întreprinderi proprii, oferind locuri
de muncă şi altor oameni, inclusiv jurişti, contabili,
filologi etc. În condiţiile economiei de piaţă anume inginerii demonstrează capacităţi profesionale
şi manageriale de a conduce colective în sectorul
statal şi privat. Numai în Chişinău, de exemplu,
din câteva zeci de mii de agenţi economici 70 la sută sunt ingineri, absolvenţi ai
UTM. Aceasta, evident, vorbeşte despre
calitatea instruirii universitare, pe care o
prestează UTM.
Instruirea complexă la UTM este
complementată cu încă o componentă.
Cele două opţiuni – pregătirea pur inginerească şi cea economico-managerială –
le-am suplimentat cu o a treia. Mă refer la
opţiunea limbilor moderne: engleza, franceza, germana, spaniola.. Importanţa acestei opţiuni rezidă în faptul că anume inginerului
cunoscător de limbi moderne îi aparţine misiunea
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Fiecare facultate are bibliotecă şi sală de lectură cu
literatură de specialitate. Biblioteca UTM parcurge faza de informatizare cu conexiune la Internet.
La facultăţile UTM sunt create 70 de clase de
calculatoare moderne conectate la Internet şi poşta electronică, iar întreaga universitate este conectată la Reţeaua Informaţională Europeană, care
are legături cu diferite universităţi şi centre ştiinţifice din România, Ungaria, Germania, Franţa şi
alte ţări, fapt ce ridică mult calitatea instruirii.
La capitolul calitate universitară voi aminti,
dragi elevi, şi faptul că UTM a fost printre primele
universităţi acreditate de către stat în anul 2001,
ceea ce înseamnă, desigur, o recunoaştere din partea statului, a societăţii din Republica Moldova,
şi nu numai. Având acreditarea în interiorul ţării,
UTM, fiind fondatorul Asociaţiei Inginerilor din
Moldova, care, la rându-i, este membru al Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor Naţionale Inginereşti,
deci, diplomele noastre, fără îndoială, sunt recunoscute în perimetrul Federaţiei (peste 50 de ţări).
UTM întreţine relaţii de colaborare activă cu
cca 60 de universităţi din Franţa, SUA, Canada,
Germania, Italia, România, Rusia, Ucraina, Belarus, Ungaria, Cehia, Belgia, Spania, Olanda şi altele.
La Universitatea Tehnică din Moldova învaţă
şi mulţi studenţi din ţări străine, inclusiv din Italia, Germania, Franţa, Turcia, Iordania, Siria, Israel
etc., deoarece calitatea instruirii universitare este
bine cunoscută şi pe plan internaţional.
V-am vorbit, dragi elevi, într-un mod accentuat
despre calitatea instruirii universitare, pentru că
formarea profesiei depinde de calitatea procesului
de studii şi, de bună seamă, înseamnă formarea
destinului.
Iar în ceea ce priveşte viaţa universitară în celelalte manifestări ale ei: traiul în cămin, ocrotirea
sănătăţii, sport, activitatea artistică, discoteci etc.
– toate acestea există la UTM în cea mai bună formă, căci sunt dirijate de sindicatul studenţilor, de
patronii grupelor academice, de Sfaturile căminelor. Despre acestea citiţi, dragi elevi, în celelalte
materiale ale acestui număr de ziar, dar mai concret
şi mai amănunţit veţi afla studiind deja la UTM, în
sânul marelui colectiv de cca 17 mii de studenţi.
Până atunci eu vă doresc numai binele şi vă îndemn cu toată sinceritatea, doar şi eu am fost student al acestei slăvite universităţi: veniţi la carte,
veniţi la inginerie, veniţi la Universitatea Tehnică
din Moldova!

Vă aşteptăm cu drag!

Veniţi cu toată încrederea la
Universitatea Tehnică din Moldova
şi veţi avea un destin sigur, neexpus
vânturilor schimbătoare ale
aşa-numitelor „întâmplări”!

Catedră militară la UTM
Prin hotărârea Senatului şi conform ordinului rectorului UTM, dl Ion Bostan, academician al
AŞM, încă în noiembrie 2002 la Universitatea Tehnică a Moldovei s-a înfiinţat Catedra militară.
Catedra militară a UTM este condusă de dl
Nicolae Petrică, general de brigadă în rezervă.
La această catedră studenţii UTM îşi satisfac
serviciul militar timp de 18 săptămâni şi obţin gradul militar de sergent. După absolvire, la dorinţă,
ei vor putea să se angajeze la serviciu în Armata
Naţională, în organele de forţă, vamale, juridice şi
alte unităţi care cer cadre cu pregătire militară.
Catedra oferă pregătire militară în 4 specialităţi:
• infanterie,
• transmisiuni,

• geniu,
• comandant de grupă auto.
Baza materială a catedrei – uniforme, echipamente, manuale, săli de curs, tiruri etc. – corespunde întru totul cerinţelor contemporane
în domeniu. Până în prezent cursurile militare
la catedră au fost absolvite de peste 1000 de
studenţi ai UTM. Studenţii care trec Catedra
militară sunt eliberaţi de serviciul militar obligatoriu.
Catedra militară Vă aşteaptă,
dragi studenţi!
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DECANII DESPRE FACULTĂŢI

FACULTATEA DE
TEHNOLOGIE ŞI
MANAGEMENT
ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ
(FTMIA)

Grigore MUSTEAŢĂ,
decanul FTMIA, conf., dr.

În ce constă industrializarea produselor alimentare? Pentru a răspunde la această întrebare m-aş referi la
răspunsul unui mare sculptor, care
spunea că pentru o capodoperă el
ciopleşte tot ce e în plus.
Un inginer în fabricarea produselor alimentare are o misiune
complicată. El trebuie nu numai să
“cioplească surplusul”, dar deseori
să completeze ceea ce lipseşte şi
de fiecare dată în diferite măsuri,
pentru a asigura o calitate bună şi
stabilă pentru o anumită perioadă
de timp.
Pentru a deveni un inginer calificat în domeniul fabricării produselor
alimentare, sunt necesare cunoştinţe
profunde în chimie, deoarece orice
transformare ce are loc în produsele
alimentare la direct sau indirect este
legată de procesele chimice, fizicochimice, biochimice. De asemenea,
sunt necesare cunoştinţe bune şi în
matematică, fizică, mecanică pentru
a putea înţelege esenţa procedeelor tehnologice. Se cer cunoştinţe
profunde în disciplinele economice şi de marketing, pentru a putea
organiza eficient producerea şi de a
comercializa profitabil ceea ce s-a
produs.
Făcînd studii la FTMIA, veţi
avea posibilitatea de a vă perfecţiona
cunoştinţele şi în limbile moderne, în
special cei care vor reuşi să-şi aleagă Filiera Francofonă “Technologies
Alimentaires”, în cadrul căreia am
avut deja trei promoţii de ingineri
în domeniul industriei alimentare cu
instruirea în limba franceză.
Studiile la filieră vă oferă o
posibilitate de a vă familiariza cu
cele mai moderne tehnologii din
ţările francofone şi industrial dezvoltate, cum ar fi Franţa, Canada,
Belgia etc.
La facultate îşi desfăşoară activitatea un colectiv profesoral bine pregătit, care s-a perfecţionat în diferite ţări dezvoltate, cum ar fi SUA,

Belgia, Franţa, Italia, Portugalia,
Ungaria, Bulgaria, România, apt de
a asigura o pregătire în domeniu la
cel mai înalt nivel.

FACULTATEA
DE INDUSTRIE
UŞOARĂ (FIU)
Facultatea de Industrie Uşoară
pregăteşte cadre inginereşti de înaltă calificare la profilul ”Tehnologia
Industriei Uşoare”, specialităţile
“Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”, “Modelarea şi
tehnologia confecţiilor din piele şi
înlocuitori”, “Modelarea şi tehnologia tricotajelor”, “Tehnologii poligrafice”, specialitatea “Inginerie şi
management” cu opţiunea “Inginerie
şi management în industria uşoară”,
la profilul “Design”, specialitatea
“Design vestimentar”.
Facultatea dispune de laboratoare înzestrate cu tehnică modernă, în
care studenţii îşi desăvîrşesc aptitudinile şi cunoştinţele obţinute în
cadrul cursurilor teoretice, devenind
specialişti de performanţă în domeniile proiectării artistice, proiectării
inginereşti şi fabricaţiei tehnologi-

Constantin SPÂNU,
decanul FIU, conf., dr.

ce a îmbrăcămintei, prezentarea de
modă, managementul firmei, procese tehnologice în industria poligrafică.
Instruirea se efectuează atît la
studii de zi, cît şi la fără frecvenţă.
Graţie numărului considerabil
de oferte de locuri de muncă în
economia Republicii Moldova, toţi
absolvenţii facultăţii sunt încadraţi
cu uşurinţă în unităţile de producţie
de profil din republică.

şi comunicaţiile, acestea constituind
suportul viitoarei societăţi informaţionale.
În cadrul facultăţii activează 9
profesori universitari, doctori habilitaţi, 70 de conferenţiari, doctori
în ştiinţă.
Studenţii au posibilitatea de a-şi

Ion BALMUŞ,
decanul FCIM, conf., dr.
face studiile la specialitatea aleasă
în una din limbile moderne (engleză, franceză şi germană) şi a obţine
burse de studii în universităţile din
SUA, Franţa etc.
La specialităţile Automatica
şi informatica, Microelectronica,
Te h n o l o g i i i n f o r m a ţ i o n a l e ,
Calculatoare studiile se efectuează
şi la secţiile fără frecvenţă şi serală.
Sub egida Agenţiei Universităţilor
Francofone, începînd cu anul universitar 1997-1998, la facultate
funcţionează Filiera Francofonă
“Informatica”. Studiile la filieră se
efectuează în limba franceză.
Diplomele absolvenţilor filierei
vor fi echivalente cu cele din ţările francofone (aproximativ 60 de
ţări). Studenţii filierei au posibilitatea să-şi continue studiile în Franţa,
Canada etc. Anual 10-14 studenţi
îşi desfăşoară practica de vară în
Franţa. Începînd cu anul universitar
2001-2002, la facultate funcţionează
Filiera Anglofonă “Ştiinţa calculatoarelor şi electronica” cu studierea
disciplinelor în limba engleză.
FCIM participă la realizarea
multiplelor acorduri de colaborare
ştiinţifică şi didactică încheiate între
Universitatea Tehnică din Moldova
şi universităţile din alte ţări. La
dispoziţia studenţilor se află 18 săli
amenajate cu calculatoare Pentium,
conectate într-o reţea modernă cu
acces la Internet, laboratoare didactice şi de cercetare dotate cu echipament modern.

FACULTATEA DE
CALCULATOARE,
INFORMATICĂ ŞI
MICROELECTRONICĂ
(FCIM)

FACULTATEA
DE CADASTRU,
GEODEZIE ŞI
CONSTRUCŢII (FCGC)

Asigură pregătirea specialiştilor
în domeniile de vîrf ale ştiinţei şi
tehnicii contemporane – ştiinţa sistemelor şi calculatoarelor, electronica

Pregătirea inginerilor în domeniul construcţiilor a început pentru
prima dată în Republica Moldova în
1959, la Facultatea de ingineri-tehni-

cieni din cadrul Universităţii de Stat
din Chişinău. În 1964, în baza acestei facultăţi a fost fondat Institutul
Politehnic cu 5 facultăţi, inclusiv
Facultatea de ingineri-constructori,
şi au fost pregătiţi pînă în prezent
peste 9400 de ingineri-constructori,
geodezi, ingineri-evaluatori şi economişti, care activează în diverse
ramuri ale economiei naţionale şi
peste hotare.
Actualmente în cadrul facultăţii
îşi fac studiile peste 800 de studenţi
la secţia de zi şi 560 – la secţia fără
frecvenţă. Actualmente la facultate
funcţionează 6 catedre de specialitate, la care activează 78 de profesori,
dintre care: 3 prof. univ.dr. hab. şi
43 de conf.univ.dr. ing.
Facultatea dispune de o bază
materială bună, înzestrată cu utilaj
modern:
- Săli de curs;
- Centre de calcul;
- Laboratoare metodice şi de
cercetări;
- Laborator de încercări ale
articolelor şi elementelor de construcţii;
- Laborator de încercări ale mate-
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FACULTATEA DE
URBANISM ŞI
ARHITECTURĂ (FUA)

Fiind urmaşi ai romanilor şi
dacilor, moştenim geniul lor de
mari arhitecţi şi constructori, calităţi foarte necesare la momentul
actual. Nevoia de specialişti în
domeniul arhitecturii şi urbanismului este practic nelimitată atît în
Moldova, cît şi în întreaga lume.

Nistor GROZAVU,
decanul FUA,
conf., dr.

Victor TOPOREŢ,
decanul FCGC, conf., dr.

rialelor de construcţii la acţiunea
sarcinii şi a temperaturii de scurtă şi
de lungă durată;
- Laborator de metrologie, tensometrie şi măsurări prin ultrasunet;
- Laborator de tehnologii moderne în construcţii;
- Laborator de geodezie, topografie, fotogrammetrie şi altele;
- Laborator de analiză a materialelor geologice;
- Laborator de încercări ale solurilor pentru fundaţii;
- Sală de sport.
Vizavi de corpul de studii al
facultăţii se află căminul studenţesc.
La facultate funcţionează doctorantura, care asigură perfecţionarea
postuniversitară a specialiştilor din
universităţi, centre de cercetări şi de
producţie la specialităţile:
- Elemente de construcţii;
- Mecanica corpului solid;
- Mecanica structurilor;
- Tehnologia şi organizarea construcţiilor;
- Evaluarea bunurilor imobile;
- Geologia inginerească.
Facultatea are bune relaţii de
colaborare cu universităţi din străinătate.

Facultatea de Urbanism şi
Arhitectură pregăteşte arhitecţi,
ingineri şi conducători de lucrări
care concep construcţiile, le realizează, le întreţin, le consolidează
şi le modernizează. Locuinţe, amenajări ale teritoriului, instituţii de
învăţămînt, spitale şi policlinici,
centre culturale şi de sport, hoteluri, construcţii pentru industrie
şi agricultură, magazine, centrale energetice, drumuri, străzi, căi
ferate, poduri, autostrăzi, castele
de apă, rezervoare, garaje subterane, reţele şi utilităţi, alimentări
cu apă, reţele electrice şi termice, gazoducte, lucrări cu caracter
edilitar şi multe altele reprezintă domeniile în care absolvenţii
noştri se vor afirma, lăsîndu-şi
amprenta în istoria ţării.
Activitatea de creaţie a studenţilor
este susţinută de proiectarea asistată
de calculator, în cadrul căreia studenţii au posibilitatea să utilizeze reţele
de calculatoare, servicii Internet, să
simuleze procesele pentru a efectua
analize aprofundate şi a stabili soluţii
optime. Creaţia tehnică şi artistică
merge mână în mână cu cercetarea.
Pentru investigaţiile necesare Facultatea de Urbanism şi
Arhitectură dispune de o importantă bază de cercetare, fiind
susţinută în această direcţie de
uniunile de creaţie din republică
şi de întreprinderile specializate
din domeniu. Arhitecţii şi inginerii din domeniul urbanismului
sunt specialişti de elită, recunoscuţi şi peste hotarele republicii, ei
realizează obiective importante şi
creează condiţii de viaţă agreabile
pentru locuitorii oraşelor şi satelor
din ţară.

UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN MOLDOVA

universitate acreditată de stat,
garant al viitorului tineretului!

UTM se integrează în Procesul
Bologna: diplomele inginereşti vor
ﬁ recunoscute în ţările Europei; ﬁecare
student va avea posibilitatea să
înveţe unu - două semestre într-una din
universităţile din străinătate.

Veniţi la studii: inginerie,

tehnologie, informaticã, economie,
marketing, management, drept,
construcţii, urbanism,
arhitectură, design

UTM, universitate acreditată de stat
(Hotărârea Guvernului RM nr. 223
din 21.03.01), anunţă admiterea pentru anul
universitar 2005-2006 la studii fără plată
(buget de stat) sau cu plată (prin contract).
FACULTATEA DE ENERGETICĂ (FEn)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)
Specialitatea Electroenergetica cu specializările:
1. Sisteme şi reţele electroenergetice,
2. Energetică industrială.
Specialitatea Electromecanica cu specializările:
1. Acţionări electrice automatizate în procese tehnologice,
2. Proiectarea şi exploatarea maşinilor şi aparatelor electrice.
Specialitatea Termoenergetica
Specialitatea Metrologie, Standarde, Control şi Certiﬁcarea producţiei
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi management în energetică.

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT
ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI (FIMCM)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)
Specialitatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini cu specializările:
1. Tehnologia fabricării automatizate,
2. Proiectarea asistată de calculator în construcţia de maşini.
Specialitatea Construcţii de Echipamente şi Maşini Agricole
Specialitatea Maşini-unelte şi Scule
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi management în construcţii de maşini.
Specialitatea Design Industrial
Specialitatea Inginerie Inovaţională şi Transfer Tehnologic

Studii numai cu platã (contract)

Specialitatea Design Industrial cu specializările:
specializarea:
1. Designul ambalajelor şi graﬁcă inginerească,
Specialitatea Tehnologia Prelucrării Materialelor cu specializarea:
1.Tehnologia şi utilajul sudării.

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT
ÎN MECANICĂ (FIMM)
Studii fără tplată (buget de stat) sau cu plată (contract)
Specialitatea Maşini şi Aparate în Industria Alimentară
Specialitatea Maşini şi Aparate în Industria Uşoară
Specialitatea Maşini şi Instalaţii Frigoriﬁce
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi Management în Transporturi.
Specialitatea Transport Internaţional
Specialitatea Transport Auto cu specializările:
1. Exploatarea tehnică a transportului auto,
2. Diagnosticarea computerizată şi omologarea transportului auto.
Specialitatea Utilajul şi Tehnologia Ambalării Produselor

Studii numai cu plată (contract)
Specialitatea Transport Auto cu specializarea:
1. Securitatea rutieră şi dreptul în transportul auto.

FACULTATEA DE RADIOELECTRONICĂ
ŞI TELECOMUNICAŢII (FRT)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu platã (contract)
Specialitatea Telecomunicaţii cu specializările:
1. Radiocomunicaţii şi transmisiuni de date,
2. Radio şi televiziune,
Specialitatea Sisteme Radioelectronice cu specializările:
1. Electronica în aviaţie,
2. Securitatea în sistemele informaţionale.
Specialitatea Sisteme Optoelectronice
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi management în telecomunicaţii.

FACULTATEA DE CALCULATOARE, INFORMATICĂ
ŞI MICROELECTRONICĂ (FCIM)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu platã (contract)
Specialitatea Calculatoare cu specializările:
1. Calculatoare şi reţele,
2. Sisteme de operare şi programare.
Specialitatea Microelectronica cu specializările:
1. Microelectronică şi dispozitive semiconductoare,
2. Electronica şi informatica medicală,
Specialitatea Automatica şi Informatica cu specializările:
1. Automatizarea proceselor tehnologice,
2. Informatica industrială.
Specialitatea Tehnologii Informaţionale
Specialitatea Informatica cu specializarea:
1. Informatica şi limbi moderne aplicate.
francofonă)
Specialitatea Informatica (ﬁliera framcofonă).

FACULTATEA DE TEHNOLOGIE ŞI MANAGEMENT
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (FTMIA)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)
Specialitatea Tehnologia Păstrării şi prelucrării Cerealelor
Specialitatea Tehnologia Paniﬁcaţiei
Specialitatea Tehnologia Păstrării şi Prelucrării Fructelor şi Legumelor
Specialitatea Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare
Specialitatea Tehnologia Zahărului şi Substanţelor Zaharoase
Specialitatea Tehnologia Laptelui şi Produselor Lactate
Specialitatea Tehnologia Cărnii şi Produselor din Carne
ţ Publice
Specialitatea Tehnologia Produselor Alimentaţiei
S
Specialitatea Biotehnologii Industriale
Specialitatea Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare cu
specializarea:
1. Tehnologia berii şi a băuturilor răcoritoare.
Specialitatea”Tehnologia” (ﬁliera francofonă).

Studii numai cu plată (contract)

cyan
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FACULTATEA DE INDUSTRIE UŞOARĂ (FIU)

Studii
fără plată (buget de stat) sau cu platã (contract)
S
Specialitatea Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Ţesături
Specialitatea Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele şi din Înlocuitori
Specialitatea Modelarea şi Tehnologia Tricotajelor
Specialitatea Tehnologii Poligraﬁce
Specialitatea Design Vestimentar
S
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi management în industria uşoară.

Studii numai cu platã (contract)

FACULTATEA DE CADASTRU, GEODEZIE
ŞI CONSTRUCŢII (FCGC)

Studii fărăSplată (buget de stat) sau cu platã (contract)

Specialitatea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
Specialitatea Exploatări Miniere
Specialitatea Geodezie, Topograﬁe şi Cartograﬁe
Specialitatea Evaluarea Imobilului
Specialitatea Drept cu specializarea:
1. Drept patrimonial
Specialitatea Protecţia contra incendiilor
Specialitatea Tehnologia Prelucrării Lemnului

TERMENELE DE STUDII
* Învăţămînt universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia f/f şi serală) - pentru
deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegii;
* Învăţămînt universitar de 5 ani (secţia zi) şi de 6 ani (secţia f/f şi serală) - pentru
absolvenţii şcolilor medii de cultură generală.

LIMBILE DE STUDII
* Română, rusă;
* Grupe specializate cu instruirea în franceză, engleză, germană şi spaniolă.

CONCURSUL DE ADMITERE
1. Pentru absolvenţii
şcolilora medii
de cultură
- examen
la limba de
şi
Condiţiile
de organizare
concursului
degenerală
admitere
se elaborează
literatura
română
şi
o
probă
la
disciplina
de
proﬁ
l
după
cum
urmează:
către Ministerul Educaţiei al RM. Noi vom publica într-unul din numerele
- Matematica la toate specialităţile Facultăţii de Inginerie Economică şi Business;
următoare
ale “Mesagerului
Universitar”
condiţiileşirespective
după
- Chimia la toate
specialităţile Facultăţii
de Tehnologia
Managementul
în aprobaIndustria
rea
lor.
Alimentară;
- Desenul artistic la specialităţile “Arhitectura”, “Design industrial”, “Design
vestimentar, “Designul interiorului” ;
- Limba engleză sau limba franceză la specialitatea “Informatica” cu specializarea
„Informatică şi limbi moderne aplicate”;
- Istoria românilor şi universală la specialitatea “Drept” cu specializarea “Drept
Patrimonial”;
- Matematica sau ﬁzica la celelalte specialităţi.

FORMELE DE STUDII: cu frecvenţă la
zi, fără frecvenţă şi serală.

2. Pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat - media generală de studii (media
examenelor de bacalaureat şi media pe 3 ani de studii din anexa diplomei de
bacalaureat) şi o probă la disciplina de proﬁl după cum urmează:
- Matematica la toate specialităţile Facultăţii de Inginerie Economică şi Business;
- Chimia la toate specialităţile Facultăţii de Tehnologia şi Managementul în Industria
Alimentară;
- Desenul artistic la specialităţile “Arhitectura”, “Design industrial”, “Design
vestimentar", “Designul interiorului” ;
- Limba engleză sau limba franceză la specialitatea “Informatica” cu specializarea
„Informatică şi limbi moderne aplicate”;
- Istoria românilor şi universală la specialitatea “Drept” cu specializarea “Drept
Patrimonial”;
- Matematica sau ﬁzica la celelalte specialităţi.

Uzină de producţie şi implementare a
tehnologiilor moderne; ateliere tehnice;
Studii fără Splată (buget de stat) sau cu platã (contract)
baze de practică în întreprinderi de stat şi
Specialitatea Arhitectura cu specializările:
1. Arhitectură,
private din RM, România, Franţa, SUA,
2. Urbanism.
Specialitatea Ingineria Gospodăriilor Comunale
Italia, Germania, Anglia, Belgia, Rusia,
Specialitatea Gospodărirea şi Protecţia Apelor
Specialitatea Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţia
Belarus, Ucraina etc.
FACULTATEA DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ (FUA)

Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi management în protecţia mediului
Specialitatea Căi ferate, Drumuri şi Poduri
Specialitatea Tehnologia Materialelor şi a Articolelor de Construcţie
Specialitatea Tehnologia Produselor din Ceramică şi Sticlă
Specialitatea Maşini şi Instalaţii pentru Construcţii
S
Specialitatea Designul Interiorului.
Specialitatea Restaurare.
Specialitatea Cadastru şi Organizarea Teritoriului cu specializările:
1. Cadastru,
2. Organizarea teritoriului.

Studii numai cu plată (contract)

3. Pentru absolvenţii de colegii - o probă la specialitatea solicitată.
Actele vor ﬁ prezentate de la 1 iulie până la 15 iulie inclusiv.
Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 16 iulie - 25 iulie inclusiv.
UTM organizează cursuri de pregătire de la 17 iunie (durata - o lună);
de la 1 iulie (durata - 2 săptămâni).

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA,
ACREDITATĂ DE STAT, VĂ ASIGURĂ STUDII PERFORMANTE.

UTM vă aşteaptă!

COMISIA DE ADMITERE:
FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICĂ
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, blocul de studii nr.1, birou 1-119, tel. 23-51-85
ŞI BUSINESS (FIEB)
Studii fără Splată (buget de stat) sau cu plată (contract) Decanatul pentru formarea contingentului de studenţi:
Specialitatea Management cu specializãrile:
1. Economie şi Management în Industria alimentară,
2. Economie şi Management în Construcţii,
Specialitatea Marketing cu specializarea:
1. Marketing în industrie
S
Specialitatea Management cu specializãrile:
1. Managementul firmei. 2. Economie şi Management în Comerţ.
Specialitatea Contabilitate cu specializarea:
1. Contabilitatea în constructii.
Specialitatea Relaţii Economice Internaţionale.

Studii numai cu plată (contract)

Colegiul Tehnic din Chişinău
(În componenţa UTM – Facultatatea IMCM)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (prin contract)
Specialităţile:
1. Tehnologia prelucrării materialelor,
2. Maşini-unelte şi scule
,
Adresa colegiului: str. Voluntarilor, 1.
Tel.: 47 05 00

LA FORMELE DE STUDII FĂRĂ FRECVENŢĂ ŞI SERALĂ
STUDIILE SE EFECTUEAZĂ NUMAI
ÎN BAZĂ DE CONTRACT LA TOATE SPECIALITĂŢILE
Înmatricularea în bază de contract la toate specialităţile se va efectua conform
numărului de locuri planiﬁcate . Taxele la studii în bază de contract sunt accesibile şi
variază în funcţie de forma de învăţământ şi de specialitate.
Facilităţi:
* Scutiţi de plată vor ﬁ studenţii care obţin note performante.

mun. Chişinău, bd. Dacia, 39, blocul de studii nr.9, tel. 77-36-50

UTM DISPUNE DE:
* Corp profesoral caliﬁcat: peste 700 de lectori, inclusiv cca 500 cu titluri
ştiinţiﬁco-didactice de academicieni, doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe,
profesori şi conferenţiari universitari;
* Bază tehnico-materială impunătoare: 300 de laboratoare didactico-ştiinţiﬁce,
70 de clase de computere; Proiectare asistată de peste 1500 de computere
moderne, conectate la INTERNET; o uzină de producţie şi implementare a
tehnologiilor avansate; ateliere de producţie;
* Baze de practică în producţie; anual peste 400 de studenţi îşi fac practica în
străinătate - România, Franţa, Canada, Germania, Italia, Rusia, Ucraina, etc;
* Studii de masterat şi doctorat;
* Baze de sport, secţii de sport pe interese, discoteci, colective artistice pentru
cоntecul
popular, de estradă, dans, fanfară, TVC;
î
* 9 cămine studenţeşti; cantine, bufete etc.
* Puncte medicale, Proﬁlactoriu şi Baze de odihnă la mare şi în Codri pentru
refacerea sănătăţii studenţilor şi colaboratorilor;
* Biblioteci şi săli de lectură la toate facultăţile.

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ
universitar UTM organizează:
Studii de masterat
A doua diplomă de studii universitare
Cursuri de perfecţionare şi recaliﬁcare
ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE COLEGII!
Durata de studii la UTM pentru absolvenţii de colegii poate
ﬁ redusă în baza planurilor individuale de învăţămînt.

Mesager Universitar, februarie 2005
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DECANII DESPRE FACULTĂŢI
FACULTATEA DE
ENERGETICĂ
(FEn)

Istoria învăţămîntului superior
în domeniul energetic şi electronic în
R. Moldova îşi are începutul în anul
1959, odată cu crearea secţiei “Inginerie
Tehnică” în cadrul Universităţii de Stat.
Prima promoţie de ingineri a avut loc
în decembrie 1964. De atunci pînă în
prezent facultatea a pregătit peste 7400
de ingineri.
Facultatea de Energetică asigură cu
specialişti domeniile energeticii şi electrotehnicii şi alte ramuri ale economiei
naţionale. Absolvenţii FEn au competenţe atît în specializarea obţinută, în
programare şi utilizarea calculatorului,

Ion STRATAN,
decanul FEn, prof. univ., dr.
cît şi în domeniul limbilor străine, deoarece există grupe speciale cu studiul
aprofundat al limbilor engleză, franceză, spaniolă. Facultatea de Energetică
întreţine relaţii de colaborare cu întreprinderile şi organizaţiile subordonate
Ministerului Energeticii al Republicii
Moldova, precum şi cu întreprinderile
Grupului “Union Fenosa”.
Facultatea întreţine relaţii de colaborare cu Universitatea Paul Sabatier
din Toulouse, Institutul Politehnic
din Grenoble şi Institutul Naţional
de Ştiinţe Aplicate din Lyon, Franţa,
Facultatea de Ştiinţe Aplicate din
Mons, Belgia, Universitatea Patras,
Grecia, Universitatea della Calabria,
Italia, Universitatea Tehnică din Varna,
Bulgaria, cu centre universitare din
România, cum ar fi: Universitatea
“Politehnica”, Bucureşti, Universitatea
Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, Universitatea
Tehnică din Timişoara, Universitatea din
Craiova, Universitatea “Transilvania”,
Braşov precum şi cu Centrele
Universitare din Rusia şi Ucraina.
Studenţii utilizează 5 săli de calculatoare conectate la o reţea modernă cu
Internet, o bibliotecă şi 30 de laboratoare didactice.În anul 2001 la facultate a
fost deschis un centru de informatică al
Grupului “Union Fenosa” înzestrat cu
cele mai moderne calculatoare.
Facultatea a devenit un centru
important de colaborări şi manifestări ştiinţifice.În ultimii 6 ani în cadrul
facultăţii au fost organizate 4 conferinţe
internaţionale în sisteme electromecanice şi energetice, la care au participat
peste 800 de delegaţi din diferite ţări.
Lucrările ştiinţifice prezentate au fost
publicate în 11 volume. Încadrarea activă a absolvenţilor în cîmpul muncii
contribuie la sporirea rapidă a nivelului
de viaţă mult aşteptat de fiecare cetăţean
al Republicii Moldova.

FACULTATEA
DE INGINERIE ŞI
MANAGEMENT ÎN
CONSTRUCŢIA DE
MAŞINI (FIMCM)

Facultatea a fost fondată la 30 aprilie 1964 în cadrul Institutului Politehnic
din Chişinău, atunci purtînd denumirea
de Facultatea de Mecanică.
Facultatea dispune de cadre didactice şi bază tehnico-materială pentru
pregătirea cadrelor inginereşti de înaltă
calificare în domeniul construcţiei de
maşini şi design industrial. La dispoziţia
studenţilor sunt puse 4 săli de calculatoare conectate la o reţea modernă
cu acces la Internet, 30 de laboratoare
didactice. Ele permit profesorilor şi studenţilor să desfăşoare o amplă activitate
didactică şi ştiinţifică.
Facultatea întreţine relaţii de colaborare cu centrele universitare din SUA,
Marea Britanie, Franţa, Germania,
România, Rusia, Ucraina.
Pentru a studia mai profund limbile
moderne sunt organizate grupe speciale
cu predarea în limbile engleză, franceză
şi germană. Activitatea ştiinţifică ocupă
un loc important în viaţa facultăţii.
În ultimii 5 ani au fost organizate 6
conferinţe internaţionale cu publicarea a
14 volume de lucrări ştiinţifice.
Anume facultatea noastră a constituit
un început de bun augur în lumea ştiinţei
prin academicianul Ion BOSTAN, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova,
ilustru savant, mîndria nu numai a facultăţii, ci şi a întregii republici.

Alexei TOCA, decanul
FIMCM, conf., dr.

Departe de baştină au dus faima facultăţii 4 inventatori emeriţi ai
Republicii Moldova, 4 inventatori de
elită ai României, 7 laureaţi ai Premiului
de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii
din Republica Moldova, 5 laureaţi ai
Premiului Tineretului în domeniul ştiinţei şi tehnicii, 2 deţinători ai medaliei de
aur “Henri Coandă”, decernate pentru
merite deosebite în creativitatea tehnică.
Ingineria se impune pretutindeni în lume
ca fiind principalul avanpost şi etalon
al creativităţii şi eficienţei activităţii
umane. Deci un absolvent al FIMCM
este pregătit nu doar pentru a fi un simplu inginer. Indiferent de specializarea
absolvită, facultatea noastră asigură o
pregătire generală pentru viaţă. Astfel,
orice student este pregătit în cel puţin 4
direcţii de interes general:
- Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul
specialităţii respective;
- Cunoaşterea şi folosirea la nivel
avansat a calculatorului – instrument
modern de utilizare universală;
- Deprinderi şi cunoştinţe în management, marketing, contabilitate, calitate, logistică, analiza economico-financiară;

- Învăţarea la nivel de utilizator a
unei limbi de circulaţie internaţională
(engleza, franceza, germana).
Studenţii facultăţii sunt pregătiţi
metodologic şi psihologic pentru a-şi
putea schimba uşor domeniul de activitate, în caz de necesitate.

FACULTATEA DE
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
ÎN MECANICĂ
(FIMM)

Facultatea a fost organizată odată
cu fondarea Institutului Politehnic din

FACULTATEA DE
RADIOELECTRONICĂ
ŞI TELECOMUNICAŢII
(FRT)

Pentru absolvenţii pasionaţi de
Radioelectronică şi Telecomunicaţii în
toate aspectele, de radio şi televiziune,
transmisiuni optoelectronice, comunicaţii mobile, tehnica audio-video, sisteme
radioelectronice în automatizarea diverselor procese, electronica în transporturi şi
aviaţie, microprocesoare şi computere în
reţelele de telecomunicaţii, protecţia informaţiei şi comunicarea prin Internet, răspunsul la întrebarea “Cum să procedez?” este
următorul: Facultatea de Radioelectronică
şi Telecomunicaţii a UTM este unica în
republică ce, conform cerinţelor actuale,
dispune de cadre didactice şi bază materială adecvate pentru pregătirea cadrelor
inginereşti de înaltă calificare în domeniul radioelectronicii şi telecomunicaţiilor,
la specialităţile nominalizate în numărul
curent al ziarului. Un aspect important al
domeniilor nominalizate mai sus constă
în faptul că practic în toate ramurile economiei naţionale se utilizează mijloace
radioelectronice şi de comunicaţii.
Dezvoltarea acestor domenii se caracterizează atît prin producerea echipamentului, cît şi prin prestarea unei game largi
de servicii la care contribuie cu succes
absolvenţii facultăţii, posedînd o amplă
pregătire teoretică şi practică. La facultate
îşi desfăşoară activitatea profesori de cali-

Vasile CARTOFEANU,
decanul FIMM, conf., dr.

Chişinău, la 30 aprilie 1964, atunci purtînd
denumirea de Facultatea de Mecanică. La
facultate îşi fac studiile cca 1120 de studenţi la secţia zi şi 580 – la secţia fără
frecvenţă.
Ei sunt îndrumaţi cu dăruire de către
124 de cadre didactice, inclusiv 4 doctori habilitaţi, 5 profesori universitari, 54
de conferenţiari, doctori în ştiinţă.
Facultatea este structurată pe catedrele: Utilaj Tehnologic Industrial,
Tr a n s p o r t u l A u t o , I n g i n e r i e ş i
Management în Transport, Geometrie
Descriptivă şi Desen, Matematică
Superioară.
Avem 20 de laboratoare didactice
şi de cercetare, 4 săli de calculatoare conectate la Internet, 6 automobile pentru studiu şi instruire, bibliotecă, colecţie de literatură ştiinţifică,
săli de lectură, cantină studenţească.
FIMM colaborează fructuos cu instituţiile de învăţămînt şi întreprinderile din
R. Moldova, România, Ucraina, Rusia,
Olanda, Slovenia.
Studenţii noştri obţin permis de
conducere a automobilului, au posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele în cadrul practicilor de producţie
şi tehnologice la întreprinderile din
R. Moldova, România, Rusia, Franţa,
Germania etc.
Mulţi dintre absolvenţii facultăţii
noastre exercită actualmente funcţii
de miniştri şi viceminiştri, conducători de departamente, manageri de
întreprinderi, preşedinţi de asociaţii
şi firme, directori tehnici sau comerciali, ingineri pentru exploatarea şi
repararea transportului auto, ofiţeri şi
conducători de secţii şi departamente
la Poliţia Rutieră de stat, ingineri
mecanici, şefi de secţii în industriile
alimentară, uşoară şi de ambalare a
produselor, cadre didactice în şcolile
profesionale, unităţile de învăţămînt
colegial şi universitar, colaboratori
ştiinţifici în instituţiile de cercetări
ştiinţifice, colaboratori în organele de
supraveghere de stat.

tate, în economia naţională: prim-miniştri,
miniştri, conducători de departamente şi
concerne, manageri, şefi ai miilor de între-

Nicolae ŢURCANU,

decanul FIEB, prof. univ., dr.
prinderi de producţie. Acest fenomen se
explică prin faptul că economia modernă se sprijină pe tehnologii avansate, pe
inovaţii tehnice şi manageriale.
Dezvoltarea businessului mic şi mijlociu impune pregătirea cadrelor de profil
economic, dar şi cu o cunoaştere bună a
specificului tehnic şi tehnologic din ramură. Fiecare firmă are nevoie de manageri,
contabili, marketologi, ingineri – cadre cu
pregătire economică serioasă, care organizează procesul de producţie şi de prestare a
serviciilor, iar economia ţării poate prospera prin fondarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu proprietari pregătiţi. Anume aceste
specialităţi formează nucleul Facultăţii de
Inginerie Economică şi Business. În cadrul
facultăţii funcţionează diferite şcoli şi centre specializate pentru agenţii economici,
oameni de afaceri, absolvenţi ai liceelor, şcolilor generale, colegiilor, inclusiv
pentru amplasarea absolvenţilor UTM în
câmpul muncii.

COLEGIUL TEHNIC
UNIVERSITAR
(ÎN COMPONENŢA
FIMCM)

Serghei ANDRONIC,
decanul FRT, conf., dr

Începînd cu 1 iulie 2000, în baza
Hotărîrii Guvernului RM, Colegiul este
transferat în cadrul Universităţii Tehnice
a Moldovei, ca unitate funcţională a acesteia. Disciplinele şcolare sunt predate în
săli de clasă spaţioase, în laboratoare de
fizică, de chimie, de metrologie şi stan-

ficare înaltă în domeniile corespunzătoare.
Facultatea dispune de cca 35 de laboratoare înzestrate cu standuri de sisteme radioelectronice, microprocesoare, elemente şi
dispozitive electronice, staţii de transmisiune, radio şi televiziune, sisteme optoelectronice etc. La facultate se pregătesc
ingineri în sistemele radioelectronice şi
telecomunicaţii cu studierea aprofundată
a managementului referitor la domeniu.
La solicitarea studenţilor se studiază aprofundat limbile moderne (engleza, franceza,
germana) cu predarea în aceste limbi a
unor discipline de specialitate.

INGINERIE
ECONOMICĂ ŞI
BUSINESS
(FIEB)
Facultatea continuă tradiţiile învăţă-

mântului economic superior în Republica
Moldova, învăţământ ce-şi are începutul
odată cu deschiderea Institutului Politehnic
din Chişinău (1964), astăzi Universitatea
Tehnică a Moldovei.
Instruirea economică atât fundamentală, cât şi specială a viitorilor inginerieconomişti a fost şi rămâne unul dintre
punctele forte ale Universităţii Tehnice
a Moldovei. Absolvenţii ei au ajuns să
merite înalte posturi de conducere în socie-

Andrei PENDUS, directorul
Colegiului Tehnic Universitar

dardizare, de electrotehnică şi acţionări
electrice, de tehnologie a materialelor, de
mecanică aplicativă, dar şi în laboratorul
de maşini-unelte cu dirijare programată, în
laboratorul de informatică, infografic şi a
bazelor proiectării asistate de calculator, în
atelierele dotate cu maşini-unelte şi utilaje
tehnologice moderne.
Cu alte cuvinte, baza tehnico-materială corespunde standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de
calitate.
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Технический Университет Молдовы
с государственной аккредитацией
(решение Правительства РМ №223 от 21.03.01)
объявляет прием на 2005-2006 учебный год на бюджетной (бесплатной)
или контрактной (платной) основе на следующие
факультеты и специальности:

Энерге тиче ский
ф ак ульте т:
Электроэнергетика; Электромеханика; Термоэнергетика; Метрология, стандартизация, контроль
и сертификация продукции; Инженерия и менеджмент в энергетике.

Факультет Инженерии
и Менеджмента
в Машиностроении:

Технический Университет Молдовы (ТУМ)
интегрируется в Болоньский Процесс: дипломы ТУМ-а будут признаны в странах Европы,
расширяя тем самым возможности трудоустройства молодых специалистов на общем
рынке труда всего континента. Усилится мобильность студентов: каждый студент будет
иметь возможность учиться один - два семестра в одном из университетов Европы.

картография; Оценка недвижимого имущества;
Имущественное право; Технология обработки дерева; Противопожарная защита; Эксплуатация полезных ископаемых.

Фак ульте т
вычисли тельной
Техники, Инф орматики
и Микр о элект р оники:

сов; Теплогазоснабжение и вентиляция; Инженерия и менеджмент в охране окружающей среды;
Автомобильные и железные дороги и мосты; Технология производства строительных материалов и
изделий; Технология производства керамической и
стекольной продукции; Строительные машины и
оборудование; Реставрация*; Дизайн интерьера*;
Кадастр и землеустройство*.

Факультет
Экономической
Инженерии и Бизнеса:

Вычислительная техника; Микроэлектроника;
Автоматика и информатика; Информационные техЭкономика и менеджмент в пищевой промышТехнология машиностроения;
нологии; Информатика и прикладные иностранные ленности; Экономика и менеджмент в строительСельскохозяйственное машиностроение и обо- языки; Информатика (на французском языке).
стве; Маркетинг в промышленности; Экономика и
рудование;
менеджмент в торговле*; Менеджмент фирмы; БухСтанки и инструменты; Инженерия и менедгалтерский учет*; Международные экономические
Факультет Технологии
жмент в машиностроении; Промышленный диотношения*.
зайн; Технология обработки материалов*; Иноваи Менеджмента в Пищевой
***
ционная инженерия и технологический трансферт;
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ОТМЕЧЕННЫЕ
Промышленности:
Дизайн упаковки и индустриальная графика*.
ЗВЕЗДОЧКОЙ, ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ТОЛЬКО НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ.
НА ЗАОЧНОЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Технология хранения и переработки зерна; ТехФакультет Инженерии
нология хлебопечения; Технология хранения и пе- ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВСЕ СПЕи Менеджмента
реработки плодов и овощей; Технология виноделия ЦИАЛЬНОСТИ ТОЛЬКО НА КОНТРАКТНОЙ
в Механике:
и бродильных производств; Технология производ- ОСНОВЕ.
Зачисление на контрактной основе осуществляства сахара и сахаросодержащих продуктов; Технология переработки молока и производства мо- ется на запланированные места. Стоимость обучеМашины и аппараты в пищевой промышлен- лочных продуктов; Технология переработки мяса и ния доступная и варьирует в зависимости от спености; Машины и аппараты в легкой промышлен- производства мясных продуктов; Технология про- циальности и формы обучения.
ности; Холодильные машины и установки; Обо- изводства продуктов общественного питания.
КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
рудование и технология упаковки продукции;
Автотранспорт; Инженерия и менеджмент на
Условия проведения конкурса определяются
Факультет Легкой
транспорте; Международные перевозки; БезопасМинистерством
Просвещения Молдовы.Мы опуность движения и право на автотранспорте*.
Промышленности:
бликуем эти условия в одном из последующих
номеров газеты “Mesager Universitar”после их
Факультет
утверждения.
Моделирование и технология изготовления
Радиоэлектроники и
швейных изделий; Моделирование и технология
Приём заявлений осуществляется с 1 по 15
Телекоммуникации:
изготовления изделий из кожи и заменителей; Мо- июля 2005 г.
делирование и технология изготовления трикотажных изделий; Полиграфические технологии; ИнжеКонкурсные экзамены – с 16 по 25 июля 2005 г.
Телекоммуникации; Радиоэлектронные систе- нерия и менеджмент в легкой промышленности*;
ТУМ организует подготовительные курсы с 17
мы; Оптоэлектронные системы; Инженерия и ме- Дизайн одежды.
июня
(продолжительностью – 1 месяц); с 1 июля
неджмент в телекоммуникациях.
(продолжительностью – 2 недели).

Факультет Кадастра,
Геодезии и Строительства:

Факультет
Градостроительства и
Архитектуры:

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
г. Кишинев, пр. Штефан чел Маре, 168, Учебный корпус №1, к.1-119, тел. 23-51-85
ДЕКАНАТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ:
Гражданское, промышленное и сельскохозяйАрхитектура; Инженерия коммунального хог. Кишинев, пр. Дачия, 39, Учебный корпус
ственное строительство; Геодезия, топография и зяйства; Хозяйствование и защита водных ресур- №9, тел. 77-36-50.

Для выпускников вузов ТУМ
организует обучение:

- на курсах мастерата
- для получения второго университетского диплома
- на курсах повышения квалификации и
переквалификации.

Вниманию выпускников колледжей!
Срок обучения в ТУМ для выпускников колледжей может быть сокращён на базе индивидуальных планов обучения.
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S p o rt u l , A rta ş i D i s t r ac ţ ia
î n t re g e s c v iaţa u n i v e r s i ta r ă

Universitatea Tehnică din Moldova are o permanentă preocupare în ceea ce priveşte alternarea muncii intelectuale cu efortul fizic, cu educaţia fizică. În felul acesta
se menţine buna sănătate a studenţilor, iar succesele lor
la carte sunt mereu mai mari.
Aşadar, în orarul săptămânal pentru anii I şi II disciplina “Educaţia fizică” este obligatorie. Miile de studenţi,
sub îndrumarea profesorilor de înaltă calificare, împân-

atletism, haltere, tragere la ţintă, joc de dame, şah, sporturi de apă etc.
Pe parcursul anului de studii se organizează diferite
competiţii între studenţii de la diferiţi ani de studii, de la
diferite facultăţi, campusuri, cămine, precum şi pentru
întâietate pe întreaga universitate – mare conglomerat de
cca 17 mii de studenţi.
Urmează apoi competiţiile între universităţile din

zesc cele 4 baze şi terenuri largi de sport, amplasate în
spaţii ecologice cu multă verdeaţă. Ei fac gimnastică,
alergări, jocuri sportive – tot ce prevede programul referitor la fortificarea tânărului organism, diferenţiat fiind, se
înţelege, efortul pentru băieţi şi efortul pentru fete.
Bazele sportive la UTM se află într-o dezvoltare

RM. Aceste competiţii se numesc Universiade.
Universitatea Tehnică din Moldova este considerată
drept una dintre cele mai sportive. La Universiadele republicane, în toate cele 18 probe de sport, ea ocupă locuri
premiante, iar la punctajul general, de obicei – locurile
I, II sau III.

te realiza asemenea succese în sport. Noi zicem: “Ingineri de calificare înaltă şi sportivi de performanţă”.
Veniţi la studii şi la sport la Universitatea Tehnică
din Moldova! În aulele, în laboratoarele, pe stadioanele UTM vă puteţi crea o minte sănătoasă în corp
sănătos, precum spuneau străbunii noştri latini.
La UTM personalitatea studentului se manifestă neapărat şi în plan artistic. Foarte mulţi studenţi de la diferiţi ani, de la toate cele 10 facultăţi vin cu plăcere după
lecţii la cercurile artistice.
Fanfara UTM este unică între colectivele artistice
universitare din RM. Funcţionează din 1975. Fanfariştii
UTM concertează deseori şi la facultăţi, şi în faţa publicului larg din Chişinău, România şi în ţări străine. Repertoriul conţine şi opere de natură clasică. Fanfara UTM
este distinsă cu multe Diplome şi premii.
Ansamblul de muzică şi dans popular “Tinereţea” de la UTM are succese recunoscute în ţară şi
în străinătate. Din 1965, când a fost fondat de Vladimir Curbet, artist emerit al RM, actualmente conducătorul Ansamblului republican academic “JOC”,
a concertat la Moscova, Sankt-Petersburg, Odesa,
Minsk, Ujgorod, Lvov, Tallin, Erevan, Kazan, de
asemenea în Polonia, Austria, Germania, România,
Bulgaria, Croaţia, Olanda. Ansamblul deţine foarte

multe titluri de Laureat al diferitelor festivaluri internaţionale. Cine cântă şi dansează în ansamblu?
Desigur că studenţii UTM. Locul celor care pleacă,
după absolvire, îl iau nou-veniţii studenţi.
“Perpetuum mobile” se numeşte echipa TVC (Tinereţe, Vis, Cutezanţă) a UTM, în cadrul căreia studenţii îşi dezvoltă capacităţi artistice teatrale, muzicale, de
dans, de improvizare etc.
“Balul bobocilor” este sărbătoarea anuală în care
îşi revarsă talentele artistice multilaterale, în care se
distrează tinereşte studenţii anului I, ajutaţi desigur de
colegii lor de la anii superiori.
Formaţia vocal-instrumentală a UTM dezvoltă talentele acelor studenţi – fete şi băieţi – care preferă estrada.
Secţia dansuri sportive a UTM se bucură de o
mare popularitate între studenţii iubitori ai genului dat.
TVC de la facultăţi – colective artistice care cuprind multă lume studenţească, avântată în cizelarea
executării de dans, muzică, acrobaţii verbale-umoristice
pentru a învinge în întrecere.
Toate acestea constituie un element natural în
larga viaţă universitară la UTM. Avem specialişti, avem condiţii pentru a dezvolta tineretul şi sub
aspectul sociabil al artisticului, adică a forma un
Om multilateral dezvoltat.

Timp de relaxare...

continuă. De exemplu, pe lîngă 2 stadioane existente se
construiesc şi două de nivel european, unul având covorul câmpului de fotbal din iarbă artificială . Alături sunt
amenajate mai multe terenuri pentru tenisul de câmp, pe
care au loc şi competiţii internaţionale la celebra Cupă
Davis. Acum se află în construcţie o piscină sportivă şi
în reconstrucţie – o sală de sport polivalentă.
Studenţii doritori de a se ocupa în secţii şi cluburi de
sport au totul la dispoziţie: fotbal, volei, baschet, rugby,
tenis, lupte libere, lupte greco-romane, judo, badminton,

O mândrie aparte avem pentru echipele UTM la
jocurile sportive. Echipele de fotbal, băieţi şi fete, joacă în diviziile republicane. La nivel republican se află
echipele UTM de volei, băieţi şi fete, lupte libere, judo,
greco-romane, handbal, tenis, etc.
Echipa de rugby a UTM atinge performanţe de culme. De fapt, ea reprezintă Republica Moldova la competiţiile internaţionale.
Universitatea Tehnică din Moldova, dragi elevi, are
tradiţii bogate, are bază materială solidă şi de aceea poa-
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