
Pe agendă au fost înscrise următoa-
rele  teze:

1 .  Tota lur i le  admiter i i -2005. 
Probleme şi sarcini pentru anul univer-
sitar 2005-2006.

Raportor: preşedintele Comisiei de 
admitere, rectorul UTM, acad. AŞM, 
prof. univ. I. Bostan.

2. Pregătirea corpurilor de studii şi 
a căminelor studenţeşti pentru noul an 
de studii.

Rapor tor :  prorec toru l  pent ru 
Serviciul Administrativ şi Construcţii 
Capitale P. Spânu.

3. Probleme curente.
Întotdeauna perioada de vară iulie-

august pentru universităţi este plină de 
emoţii deosebite şi mare responsabili-
tate, pentru că vine admiterea noului 
contingent de studenţi. Or, se ştie că de 
noile admiteri depinde în mare măsură 
bunul mers al universităţii în general.

Tocmai de aceea în fiecare an uni-
versitar la prima şedinţă a Senatului din 
septembrie se iau în analiză „Totalurile 
admiterii”. Referatul de bază este sus-
ţinut de obicei de către preşedintele 
Comisiei de Admitere, rectorul univer-
sităţii.

În „Admiterea-2005”, a comunicat 
Senatului dl Ion Bostan, rectorul UTM, 
academician, au fost înmatriculaţi 5400 
de studenţi. Este un nou record în planul 
dat. Acest lucru vorbeşte, desigur, de 
prestigiul UTM în mozaicul învăţămân-
tului superior din RM: calitatea bună 
a procesului de studii şi a cercetărilor 
ştiinţifice; alcătuirea bine gândită a lis-
tei (nomenclatorului) de specialităţi: 
a celor tradiţionale şi a celor nou des-
chise.

Universităţii Tehnice i-au fost distri-
buite de la Guvernul RM 1295 de locuri 
cu finanţare bugetară pentru pregătirea 
cadrelor la 45 de specialităţi. Pentru 
prima dată s-au alocat locuri bugeta-
re pentru specialitatea „Biotehnologii 
industriale”. Concursul pentru un loc 
bugetar se exprimă prin 2:1.

Măsurile întreprinse de UTM pentru 

asigurarea unei admiteri eficiente au 
fost multiple. Raportorul a menţionat 
unele mai elocvente:

- întâlniri ale profesorilor UTM cu 
elevii şcolilor medii, liceelor, colegiilor 
din raioane, municipii, oraşe;

- publicarea materialelor informati-
ve în 8 ziare republicane, în 2 cataloage 
„Admiterea-2005” (inclusiv în raioane-
le de est ale RM). La „Radio Moldova” 
şi „Antena C” în perioada 1 iunie – 25 
august s-au difuzat 218 spoturi; la „Euro 
TV” – 20 de spoturi şi o emisiune inter-
activă cu participarea verigii de condu-
cere a UTM şi a Comisiei de Admitere;

- 2 numere (unul color) ale gazetei 
UTM „Mesager Universitar”, consacra-
te admiterii, au fost repartizate în licee, 
şcoli, colegii;

- „Ziua uşilor deschise” cu participa-
rea a peste 600 de elevi din republică;

- 5 Olimpiade Tehnice Republicane 
în aprilie la Chişinău, Bălţi, Cahul.

Toate măsurile direcţionate spre 
Admitere s-au bazat pe Planul de acti-
vităţi discutat şi ajustat permanent la 
şedinţele Consiliului de Administraţie 
şi ale Senatului.

În premieră, la iniţiativa UTM, 
Regulamentul de admitere a prevăzut 
înmatricularea în afara concursului a 
premianţilor la Olimpiadele organizate 
de către instituţiile de învăţământ supe-
rior. Sperăm că această iniţiativă se va 
păstra în Regulament şi pe viitor, fapt ce 
va spori interesul tineretului pentru stu-
dii la UTM, care tradiţional organizează 
olimpiade pe câteva domenii.

Privitor la subiectul înmatriculării 
prin contract, raportorul a specificat:

„De menţionat că planul de admi-
tere la studii prin contract, propus de 
UTM, a suferit o intervenţie din partea 
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi 
Sportului în sensul reducerii şi a consta-
tat 2930 de locuri, ceea ce este mai puţin 
decât în anul 2004. Prin urmare, decala-
jul dintre cerere şi ofertă a adus la depă-
şirea planului stabilit pentru studii prin 

contract. Cu scopul racordării planului 
de înmatriculare la studii prin contract, 
este cazul să înaintăm ministerului de 
resort o propunere – ca planul de înma-
triculare la studii în prin contract să fie 
racordat după prima sesiune academi-
că (de iarnă), deoarece mulţi studenţi 
se înscriu la admitere din alte motive 
decât cele privind studiile nemijlocit: 
nu frecventează cursurile, sesiunile etc. 
Şi, respectiv, sunt exmatriculaţi până la 
sesiune sau după anunţarea rezultatelor 
acesteia.

La studii în bază de contract au fost 
depuse 4509 cereri (în anul 2004 – 4232 
cereri)”.

În final, raportorul a subliniat că pe 
viitor se cere o activitate continuă pe 
tot parcursul anului pentru pregătirea 
admiterii următoare.

Admiterea la UTM a fost monitori-
zată de Ministerul Educaţiei, Tineretului 
şi Sportului şi obiecţii nu s-au depus.

Faptul că UTM a înmatriculat în 
2005 mai mulţi studenţi decât în 2004 
este un succes al întregului colectiv 
universitar.

Senatul UTM a adoptat şi un şir de 
propuneri pentru Ministerul Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului privind îmbu-
nătăţirea anumitor aspecte de organi-
zare a acestui important moment social 
– admiterea în instituţiile de învăţământ 
superior din RM.

La punctul al doilea de pe agen-
da Senatului, dl Pavel Spânu, pro-
rector pentru Serviciul Administrativ  
şi Construcţii Capitale, a expus foarte 
multe date care s-ar rezuma într-o for-
mulă optimistă: zecile de blocuri de 
studii şi cămine ale UTM au fost reno-
vate şi mobilate conform necesităţilor 
şi posibilităţilor, inclusiv cu ajutorul 
sponsorilor. Procesul didactic decurge 
în condiţii satisfăcătoare. Drept fapt 
educativ pozitiv a fost enunţată partici-
parea activă a studenţilor la lucrările de 
renovare.

Lucrările de reparaţii şi construcţii 
la UTM, cu o gospodărie enormă, se 

efectuează anul împrejur. Pentru a evita 
dificultăţile privind căutarea unor noi 
şi noi organizaţii de construcţii pentru 
efectuarea unor atare lucrări, Senatul a 
decis organizarea unei Secţii de repara-
ţii chiar în cadrul UTM, care va lucra pe 
parcursul întregului an pe acest teren.

Precum se ş t ie ,  la  şedinţele 
Senatului, pe lângă chestiunile princi-
pale de pe agendă, pregătite din timp şi 
detaliat, figurează şi un punct suplimen-
tar – „Probleme curente”. E şi natural, 
deoarece tumultul cotidian pune diferite 
întrebări, aduce diferite probleme, într-
adevăr „curente”, care nu suferă amâ-
nare. Iată care au fost de data aceasta 
„Problemele curente”:

- „Cu privire la conferirea titlului 
„Doctor Honoris Causa” dlui Willem 
Hendrik Gispen, rector Magnificus al 
Universităţii Utrecht, Olanda. Senatul 
a votat unanim acordarea titlului ono-
rific dlui Gispen (la 5 octombrie a avut 
loc şedinţa festivă a Senatului UTM, 
având pe agendă realizarea acestui act 
solemn).

- „Cu privire la divizarea Catedrei 
„Bazele designului şi creaţiei tehnice” 
de la FIU în două catedre: „Design şi 
tehnologii poligrafice” şi „Design vesti-
mentar”. Senatul a hotărât divizarea.

- „Cu privire la instituirea unei noi 
catedre la FUA”, la care se concentrea-
ză predarea disciplinelor de specialitate 
plus desenul, pictura şu sculptura, pre-
date la toate specialităţile de la facul-
tate. A raportat dl Nistru Grozavu, 
decanul FUA. Senatul a votat pentru 
instituirea Catedrei „Designul interioru-
lui” la FUA.

- Senatul a hotărât formarea unei 
specializări noi la UTM – „Transport 
vamal”. În legătură cu deschiderea por-
tului de la Giurgiuleşti va apărea şi 
necesitatea de cadre.

Senatul a discutat şi alte chestiu-
ni curente. Cititorul interesat ar putea 
apela la materialele de arhivă privind 
şedinţa dată a Senatului UTM.

Ţara nu se poate ridica decît prin ingineri
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La Senat
Şedinţa din 22 septembrie 2005

MOTO:
“Este înţelept nu acela care e preocupat de ceea ce-i 
lipseşte, ci acela care se bucură de ceea ce are”.

(Democrit)

“Vulpea ştie multe, dar cel care o prinde ştie şi mai 
multe”. 

(Cervantes)

Onoarea Universităţii

ABSOLVENŢII FIMCM LA ... TOKYO 
Absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, specialitatea TCM, au fost 

angajaţi de firma SOL-PLUS & ARRK EASTERN fondată de concernele japoneze 
SOL-PLUS CO., LTD (http://www.sol-plus.co.jp) şi 

ARRK PRODUCT DEVELOPMENT GROUP, LDT (http://www.arrk.com) 
Contractul este de 7 ani - 2 ani în Japonia şi 5 ani în Moldova şi alte ţări europene



Pe 23 septembrie 2005 Comitetul 
Sindical – colaboratori de la UTM a 
organizat o adunare de lucru împreună 
cu rectorul UTM, dl Ion Bostan, aca-
demician.

Dl Ion Pocaznoi a subliniat 
importanţa conlucrării permanente 
între organizaţia sindicală a UTM şi 
Administraţia UTM pentru a menţine 
în continuare atmosfera benefică de 
activitate a acestei mari instituţii de 
învăţământ ingineresc cu cca. 23 de 
mii de studenţi şi angajaţi spre buna 
asigurare a economiei naţionale cu 
specialişti calificaţi la nivel european, 
spre ridicarea neabătută a nivelului 
cultural al societăţii. 

Ca un preambul al acestei întâlniri 
cu rectorul au fost organizate şedinţe 
ale birourilor sindicale la facultă-
ţile şi subdiviziunile UTM. În spe-
cial, s-a discutat problema realizării 
Contractului Colectiv de Muncă între 
angajaţi şi Administraţia instituţiei.

Diversele cerinţe, propuneri, suges-
tii formulate pe la facultăţi şi subdivi-
ziuni au şi constituit, subiectul întruni-
rii Comitetului Sindical – colaboratori 
cu rectorul UTM.

Prima serie de chestiuni puse în 
discuţie s-a referit la salarizarea, for-
marea şi distribuirea suplimentului la 
salariu. 

Să le expunem succesiv, aşa cum au 
fost formulate în agenda Comitetului 
Sindical.

1. Majorarea suplimentului la 
salariu, ţinându-se cont de majora-
rea sarcinii didactice şi de inflaţia 
reală.

La acest punct fundamental, într-un 
stil foarte transparent, rectorul UTM, 
dl Ion Bostan, a demonstrat care e 
situaţia privind bugetul UTM şi ce 
posibilităţi reale sunt pentru a atribui  
la salariul de bază din bugetul de stat 
un anumit supliment. Acest supliment 
este extras din aşa numitul “cont spe-
cial”, care se formează în temei din 
taxele de studii plătite în casa UTM de 
către studenţii înmatriculaţi pe bază de 
contract.

Aşadar, din bugetul “contului spe-
cial” al anului universitar curent egal cu 
60,3 de milioane de lei, după o analiză 
minuţioasă, Consiliul de Administraţie 

în anul universitar 2005-2006 a pre-
văzut 24 de milioane de lei  contra 
16 milioane de lei în anul universitar 
2004-2005 pentru suplimentarea fon-
dului  de salarizare. Din această sumă 
fac parte şi 2 milioane de lei, destinate 
pentru ajutoare materiale tuturor anga-
jaţilor. Anul acesta vor fi 3 ajutoare 
materiale ca şi în anul trecut.

Astfel, cadrele didactice vor avea 
un supliment la salariul de bază cu un 
coeficient diferenţiat pe facultăţi, de la 
2,6 până la 2,8. Este necesar să expli-
căm însă că Administraţia UTM fixea-
ză coeficientele raportate la salariile de 
bază de azi şi aceste coeficiente vor 
rămâne neschimbate până la finele anu-
lui universitar. În calculul coeficienţilor 
intră şi cele 3 ajutoare materiale care 
vor fi acordate tuturor colaboratorilor, 
deci câte 3 salarii de funcţie. 

2. Păstrarea sporului la salariu 
pentru gradul ştiinţific şi în cazul 
când cadrul didactic îndeplineşte 
muncă prin cumul.

În această problemă rectorul UTM, 
dl Ion Bostan, a specificat că sporul 
pentru gradul ştiinţific constituie o 
indemnizaţie fixă - 200 de lei pentru 
doctori şi 500 de lei pentru doctori 
habilitaţi, avându-se în vedere doar 
calificarea persoanei, indiferent de 
munca didactică pe care o execută. 
Rectorul a mai precizat că mecanismul 
de acordare a acestei indemnizaţii nu 
depinde de administraţiile universită-
ţilor, ci de Guvern. În opinia sa ar fi 
mai corect de acordat indemnizaţie şi 
la sarcina prin cumul. Însă autonomia 
universitară de care dispunem nu ne 
permite decât să ne subordonăm deci-
ziilor instanţelor superioare.

3. A se acorda cadrelor didac-
tice de vârstă pensionară dreptul 
de a preda ore în plus peste sar-
cina didactică, dacă există decizia 
Consiliului facultăţii.

Rectorul a apreciat înalt aportul 
incontestabil al colaboratorilor-pen-
sionari în dezvoltarea universităţii şi 
în consolidarea prestigiului universi-
tăţii. Rectorul UTM, dl Ion Bostan, 
consideră că este necesar de a pregăti 
schimbul de mâine al corpului didac-
tic. În acelaşi timp, trebuie să rugăm 
cadrele didactice-pensionate să-şi con-

tinue activitatea didactică, deoarece 
este foarte necesar să asigurăm conti-
nuitatea şi transferul de experienţă ce-l 
deţin către tinerele generaţii de cadre 
didactice. Or, fără întinerirea corpului 
didactic, viitorul universităţii poate fi 
afectat grav. Iată de ce trebuie să sti-
mulăm angajarea la locurile vacante a 
celor mai buni absolvenţi. Cât priveşte 
o oarecare situaţie concretă la o cate-
dră sau alta, ca o excepţie de la regulă, 
Administraţia UTM va examina fie-
care caz în parte. Subiectul întineririi 
corpului didactic preocupă administra-
ţia în permanenţă, a mai adăugat recto-
rul UTM. De câţiva ani dintr-un fond 
special al rectorului tinerelor cadre 
didactice li se atribuie un supliment 
aparte. Acest fond va fi aplicat şi în 
continuare.  În acelaşi sens universi-
tatea caută să amelioreze condiţiile 
de trai prin construcţia unor noi case 
de locuit cu preţuri mai accesibile, 
oferirea pe cât e posibil a unor spaţii 
locative în cămine, oferirea loturilor de 
pământ cu ajutorul autorităţilor locale, 
pentru construirea caselor etc.

4. Stabilirea pentru personalul 
didactic auxiliar (inginerii catedre-
lor) a unui coeficient la supliment 
egal cu cel stabilit pentru cadrele 
didactice.

Rectorul UTM, dl Ion Bostan, a 
specificat că coeficientul la supliment 
va fi majorat şi va constitui cca. 2 şi 
pentru personalul didactic auxiliar.

5. Majorarea suplimentului la 
salariu pentru personalul de deser-
vire a blocurilor de studii în situa-
ţia în care numărul studenţilor s-a 
mărit în anul universitar 2005-2006.

 Rectorul UTM a notat că şi această 
categorie de angajaţi va beneficia de 
o majorare respectivă a salariului. S-a 
specificat însă că majorarea salariului 
în cazul dat va fi conectată la factorul 
calităţii de deservire. Calitatea des-
ervirii va fi monitorizată continuu de 
administraţiile facultăţilor.

6. Acordarea unui spor de plată 
pentru activitatea îndrumătorilor de 
grupe, în funcţie de numărul respec-
tiv  de studenţi.

Şi la acest articol, după cum a 
afirmat rectorul UTM, se prevede o 
majorare a plăţii. Dar s-a mai specifi-

cat şi faptul că munca de educaţie con-
stituie o componentă indispensabilă 
în activitatea fiecărui cadru didactic şi 
nici într-un caz munca de educaţie nu 
poate fi echivalată cu sporul simbolic 
la salariul îndrumătorului de grupă 
academică.

Sindicaliştii au mai formulat şi alte 
puncte oarecum mai particulare, asu-
pra cărora nu au fost opinii divergente 
cu Administraţia UTM în persoana  
rectorului. Este vorba de următoarele:

- stabilirea unor îndemnizaţii 
suplimentare în caz de căsătorie, 
naşterea copiilor, ambii soţi fiind 
angajaţi ai UTM;

- deschiderea unor puncte de ali-
mentaţie la etajele de sus ale FCIM, 
FIMM, FIMCM şi FTMIA între 
orele 11.00 – 12.00;

- încheierea Contractelor indivi-
duale de muncă cu toţi angajaţii la 
angajare în serviciu etc; 

- formarea unui fond speci-
al la UTM care ar contribui la 
ieftinirea biletelor de odihnă la 
baza “Politehnic” (Zatoca) pentru 
angajaţii UTM.

La capitolul “Protecţia muncii” 
Comitetul sindical – colaboratori a 
formulat anumite revendicări, la rezol-
varea pozitivă a cărora administraţia 
UTM lucrează cu toată responsabilita-
tea. Revendicările acestea sunt urmă-
toarele:

- necesitatea stringentă de insta-
lare a sistemelor de ventilare şi cana-
lizare, precum şi a conductei de apă 
la depozitul de reactive chimice la 
FTMIA;

- necesitatea atestării locurilor 
de muncă, inclusiv acelor de  la cal-
culatoare;

- a ameliora condiţiile de mun-
că ale colaboratorilor Catedrei de 
Educaţie Fizică,

- necesitatea examenului medical 
periodic al angajaţilor UTM, la locul  
de lucru.

Adunarea comună a Comitetului 
Sindical – colaboratori cu administra-
ţia UTM în persoana rectorului, dl Ion 
Bostan, academician, a avut un carac-
ter constructiv, îndreptat spre îmbună-
tăţirea continuă a activităţii colectivu-
lui universitar.
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Acesta a fost genericul sugestiv al expoziţiei de pictură şi sculptu-
ră, rodul a 11 ani de creaţie a profesorului şi pictorului Victor Cobzac, 
care s-a desfăşurat la Centrul Expoziţional “Constantin Brâncuşi” din 
Chişinău.

Domnul Victor Cobzac este angajatul UTM. Predă de câţiva ani buni 
la specialitatea “Design industrial”(FIMCM). Este o mândrie pentru UTM 
să aibă un asemenea cadru didactic care, după cum a spus dl Vasile Ajder, 
şeful Catedrei “Proiectarea şi Fabricarea Maşinilor Agricole”, prin inginerie 
a îndrăznit să creeze arta, frumosul.

Alături de mulţimea de discipoli – studenţi ai UTM şi elevi ai 
Liceului de Arte Plastice “Igor Vieru”, pictori, sculptori, fotografi, au 

venit să-l susţină şi să-i exprime cuvinte frumoase în numele întregului 
colectiv al UTM dnii: Valerian Dorogan, prorector pentru cercetare 
ştiinţifică; Valeriu Podborschi, lect. super. şi coordonator al specia-
lităţii “Designer industrial”, Ilie Manole, lect. super.; Ion Pocaznoi, 
preşedinte al Comitetului Sindical, colaboratori.

Dl Constantin Spânu, decanul FIU şi critic de artă: ”Am descoperit la 
Victor Cobzac poezia în pictură. Nu face  o pictură forţată, ci una armoniza-
tă, liniştită, dar şi închisă în sine, într-un fel, lăsând astfel câte o mică uşiţă 
pentru cei din afară”. 

Pentru dl Victor Cobzac cele mai frumoase urări de bine, felicitări şi 
multă inspiraţie artistică şi inginerească!

“Timpul în anotimp”

Realizarea prevederilor 
Contractului Colectiv de Muncă

Realizarea prevederilor Realizarea prevederilor 
Sindicatul în acţiune

Expoziţiile UTM



Pe 5 octombrie a.c. în sala de festivităţi 
a avut loc şedinţa Senatului UTM ocazio-
nată de conferirea titlului „Doctor Honoris 
Causa” dlui Wilem Hendrik Gispen, 
Rector Magnificus al Universităţii Utrecht, 
Olanda.

Înaltul titlu onorific i-a fost conferit dlui 
Gispen prin hotărârea unanimă a Senatului 
UTM din 22 septembrie 2005.

La momentul festiv din 5 octombrie 
în faţa membrilor Senatului UTM a luat 
cuvântul dl Ion Bostan, rectorul UTM, 
academician, pentru a expune o prezentare 
a personalităţii onoratului rector olandez.

Wilem Hendrik Gispen s-a născut în 

1943, în oraşul Utrecht, Olanda. După 
absolvirea Universităţii din Utrecht, în 
1965, îşi continuă studiile postuniversitare 
şi în anul 1970 susţine teza de Doctor.

Pe parcursul anilor 1971-1972 acti-
vează în calitate de profesor invitat la 
Universitatea din Carolina de Nord, SUA. 
Din 1973 până în 1976 realizează un vast 
program de studii post-doctorale la uni-
versităţile din Milano (Italia), Upsala 
(Suedia), Gainesville (Florida, SUA), Irvine 
(California, SUA).

Wilem Hendrik Gispen este un savant 
cu renume mondial. Rezultatele cercetări-

lor ştiinţifice ale D-sale  sunt reflectate în 
peste 600 de publicaţii, inclusiv 16 mono-
grafii şi culegeri editate în ţară şi peste 
hotare.

Din 2001 până în prezent este Rector 
Magnificus al Universităţii Utrecht.

Impunătoare sunt meritele dlui Gispen 
ca organizator al învăţământului superior. 
Domnia Sa participă activ la elaborarea 
politicii Comunităţii Europene în dome-
niul învăţământului superior, coordonează 
un şir de programe internaţionale. Fiind 
membru activ al diverselor comitete ştiin-
ţifice şi academice internaţionale, inclusiv 
al Comitetului Ştiinţific NATO, dl pro-
fesor Gispen s-a angajat să promoveze 

proiectele UTM în aceste prestigioase foru-
ri internaţionale.

Vom menţiona că Guvernul olan-
dez, prin programele de asistenţă tehnică, 
este foarte activ în Republica Moldova. 
Investiţiile Olandei în republica noastră 
sunt net superioare investiţiilor altor ţări. 
Iar dl Gispen este o persoană bine cunos-
cută şi apreciată în conducerea de vârf a 
Olandei şi opinia D-sale are o valoare deo-
sebită în iniţiativele olandeze de susţinere şi 
finanţare a cercetărilor şi educaţiei.

Dl profesor Gispen este dispus să 

susţină crearea Centrului Polivalent 
„EUROUNVERS-MOLDOVA XXI” în or. 
Vadul lui Vodă (construcţie comună a UTM 
şi USMF), contribuind în acest scop la atra-
gerea mijloacelor financiare ale Guvernului 
Olandei şi municipiului Utrecht prin cofi-
nanţare. 

În calitatea sa de rector al Universităţii 
din Utrecht, dl prof. Gispen a propus să 
fie instituite burse de studii, fiecare cu o 
valoare de 2500 euro anual, pentru studenţii 
de la trei universităţi din Moldova, inclusiv 
de la Universitatea Tehnică. În prezent se 
elaborează mecanismul de valorificare a 
burselor.

Dl prof. Gispen va contribui la dotarea 
profilactoriului UTM cu utilajul medical 
necesar, precum şi la utilarea laboratoare-
lor cu aparatajul medical necesar pentru 
instruirea studenţilor FCIM, specialitatea 
„Electronica şi informatica medicală”.

Dl prof. Wilem Hendrik Gispen promo-
vează continuu relaţiile de bună prietenie 
între universităţile noastre, susţinând şi 
încurajând eforturile de integrare în Spaţiul 
European al Învăţământului Superior din 
Moldova.
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Pe lângă problemele înscrise pentru exa-
minare pe ordinea de zi, decanul FUA, dl 
Nistor Grozavu, a organizat pentru membrii 
Consiliului de Administraţie o excursie în aripa 
blocului de studii nr. 9 recent reparată. Reparaţia 
a inclus înlocuirea geamurilor dinspre strada Cuza 
Vodă cu geamuri termopan, schimbarea completă a 
sistemului termic, a punctelor igienice şi renovarea 
unor săli de studii. Dl Ion Bostan, rectorul UTM, 
academician, şi decanii-colegi s-au arătat a fi mul-
ţumiţi de calitatea lucrului efectuat. D-lui a înaintat 
propunerea de a fi creată o echipă specială de 
constructori, angajaţi ai UTM. Această propu-
nere vine în scopul de a evita lucrările de reparaţie 
necalitative de pe la diverse firme. Pe lângă această 
echipă s-a propus şi încadrarea studenţilor de la 
diferite facultăţi în timpul practicii de vară, care, la 
rândul lor, să fie remuneraţi.

Pe ordinea de zi a urmat subiectul “Despre 
numirea îndrumătorilor de grupe academice şi 
organizarea muncii educaţionale la facultăţi”, la 
care a raportat fiecare decan în parte. Discuţiile au 

evidenţiat un caracter mobilizator în ceea ce pri-
veşte organizarea muncii educaţionale la facultăţi. 
Decanii-raportori au menţionat faptul că îndrumă-
torii de grupe au fost numiţi după anumite principii: 
profesori tineri, mai aproape de vârsta studenţilor, 
precum şi profesori cu experienţă în domeniu. Dl 
Nistor Grozavu, decanul FUA, a subliniat faptul 
că la FUA îndrumătorii de grupă rămân în funcţia 
dată până la finele studiilor tânărului, dar nu numai 
primii doi ani cum e obişnuit la UTM. Ideea dlui 
Grozavu trebuie luată în seamă, pe cât se vede, şi la 
celelalte facultăţi. Dl Constantin Spânu, decanul 
FIU, a propus instituirea unui prodecan pentru edu-
caţie. La unele facultăţi (FRT, FIMM), îndrumăto-
rii de grupe organizează adunări cu părinţii şi expe-
rienţa trebuie extinsă. Foarte importante sunt orele 
educative, studenţilor să le fie aduse la cunoştinţă 
normele de conduită la UTM. Una din funcţiile 
fundamentale ale îndrumătorilor de grupă este să-i 
înveţe pe studenţi să înveţe. După cum a accentuat 
dl Grigore Musteaţă, decanul FTMIA, aici se 
conţine şi principalul nucleu în educaţie: omul care 

ştie şi vrea să muncească, va fi şi bine educat în 
fond. Dl Nicolae Ţurcanu, decanul FIEB, a adus 
la cunoştinţă că la FIEB există aceleaşi probleme 
similare altor facultăţi: acomodarea psihologică a 
studenţilor, comportamentul unor profesori etc. De 
aceea, pe lângă îndrumătorii de grupe cu studenţii, 
mai lucrează şi doi psihologi. Acum am început şi 
editarea gazetei facultăţii “Econom X”, care des-
igur va avea un rol educativ serios. Cuvântul scris 
are o mare putere de influenţă.

În această ordine de idei, nu a putut fi trecut cu 
vederea şi comportamentul unor profesori, nivelul 
lor de educaţie. Un profesor adevărat este obligat să 
reprezinte un etalon de bună conduită şi educaţie.

Cu referinţe privind organizarea muncii edu-
caţionale la facultăţi s-a prezentat şi dna Zinaida 
Stratan, directorul bibliotecii tehnico-ştiinţifi-
ce, care a menţionat că este necesară formarea 
culturii informaţionale, crearea unei mentalităţi 
informaţionale. Dumneaei a solicitat decanilor ca 
îndrumătorii de grupe să colaboreze mai strâns cu 
biblioteca, deoarece un sondaj efectuat recent pe 

un eşantion de 200 de studenţi de la diverse facul-
tăţi a arătat faptul că studenţii au nevoie de ajutorul 
bibliotecii - 98 la sută. Prorectorul pentru formare 
continuă a cadrelor, dl Valentin Amariei, a propus 
organizarea seminarelor cu îndrumătorii de grupe, 
la care aceştia să fie instruiţi în tema activităţii 
educative cu studenţii: etica comportamentului 
studentului, arta comunicării student-profesor şi 
profesor-student etc. Dl Petru Todos, prim-pro-
rector UTM, în încheierea discuţiilor a accentuat  
faptul că datoria  de a fi educator trebuie să fie 
cerută fiecărui profesor şi oglindită numaidecât în 
planurile individuale.

Dl Ion Bostan, rectorul UTM, a făcut o 
analogie cu universităţile din SUA, unde există 
un cod deontologic al studenţilor şi care impune 
acestora comportamentul prescris, iar în caz de 
încălcare - eliminarea.

Consiliul de Administraţie, la propunerea dlui 
Pavel Spânu, prorector pentru Serviciul admini-
strativ şi Construcţii Capitale, a decis eliminarea 
din cămine a studenţilor care încalcă regulamentul.

Pe lângă problemele înscrise pentru exa- evidenţiat un caracter mobilizator în ceea ce pri- ştie şi vrea să muncească, va fi şi bine educat în un eşantion de 200 de studenţi de la diverse facul-

L a C onsi l iu l  de  Administraţie

Educaţia - nucleul muncii zilnice

Senat festiv

Rectorul olandez – 
„Doctor Honoris 
Causa” la UTM

În zilele de 15-16 septembrie 2005 UTM 
(în particular, două facultăţi:  Radioelectronică-
Telecomunicaţii (decan dl Sergiu Andronic, conf. 
dr.) şi Calculatoare-Informatică-Microelectronică 
(decan dl Ion Balmuş, conf. dr.), în colaborare cu 
Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Asociaţia de 
Cercetare şi Dezvoltare din RM, a organizat cea 
de-a IV-a Conferinţă Internaţională cu genericul 
„Microelectronica şi Ştiinţa Calculatoarelor”.

Conferinţa s-a desfăşurat în ambianţa pitoreas-
că a parcului din sectorul Râşcani al Chişinăului, 
unde îşi are sediul Institutul Muncii. Au participat 
cca 250 de savanţi, profesori universitari din peste 
20 de ţări, cu asistenţa activă, mult promiţătoare a 
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi 
de la UTM şi de alte universităţi din Chişinău. Au 
fost demonstrate rezultatele, performanţele obţinute 
în diferite centre ştiinţifico-tehnice, universităţi şi 
firme de producţie: microelectronică, nanoştiinţă, 
nanotehnologii, tehnologii informaţionale, teleco-
municaţii, precum şi instruire de cadre.

S-a evidenţiat că domeniul acesta atotcuprin-
zător al informaticii cunoaşte o dezvoltare tot mai 
impetuoasă, lucrurile fiind comparate cu anterioarele 
3 conferinţe de acest fel, organizate în anii 1995, 
1998, 2002.

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
dl Gheorghe Duca, academician, a subliniat în 
cuvântul său de salut importanţa unei asemenea 
foarte largi conferinţe internaţionale în domeniul 
informaticii, care stă la baza progresului general 
al lumii contemporane, inclusiv al tânărului nostru 
stat. 

Domeniul informaticii se află într-o intensă 
expansiune şi la noi în Moldova, dovadă fiind multi-
plele proiecte şi granturi cucerite de cercetătorii din 

acest domeniu, de exemplu, prin Fundaţia america-
nă CRDF sau corespondenta acesteia în Moldova 
– MRDA. 

Dl Ion Bostan, rectorul UTM, academician 
al AŞM, a subliniat clarviziunea societăţii noastre, 
inclusiv, se înţelege, a diferitelor foruri de con-
ducere, personalităţi active de a dezvolta masiv 
învăţământul universitar informaţional prin facul-
tăţile respective la UTM, în primul rând, precum 
şi în cadrul altor universităţi de la noi. Numai la 
Catedra de Microelectronică a UTM în cei 40 de 
ani de existenţă, de la înfiinţarea la Chişinău a 
Institutului Politehnic, au fost pregătiţi peste 1400 
de specialişti de înaltă calificare. Au fost pregătiţi, 
de asemenea, şi peste 150 de doctori şi doctori 
habilitaţi, care au susţinut cu putere ştiinţifică 
remarcabilă dezvoltarea electronicii şi microelec-
tronicii în Moldova. 

În mai 2005 Moldova a aderat la Procesul de 
la Bologna. Acest fapt ne obligă să susţinem cali-
tatea învăţământului universitar ingineresc la nivel 
european, îmbinând organic aspectul pur didactic 
cu cel de cercetare ştiinţifico-tehnică. Acest lucru 
se realizează şi se va realiza şi mai intens pe viitor, 
inclusiv prin mobilitatea studenţilor şi profesorilor 
pe tot arealul universitar european şi mondial.

Dl Sergiu Sâtnic, şef de departament la 
Ministerul Dezvoltării Informaţionale al RM, a 

expus o panoramă de măsuri ce traduc în fapt 
edificarea societăţii informaţionale în Republica 
Moldova, ca scop prioritar şi strategic în dezvoltarea 
statului nostru. În acest sens se lucrează permanent 
la stabilirea bazei normative şi legislative. Edificarea 
unei economii naţionale, bazate pe procedee electro-
nice, educaţia electronică, ştiinţa electronică – sunt 
repere spre care tind eforturile statului în sensul dat.

Ca exemplu mobilizator vom specifica 
aici că absolut fiecare funcţionar public va 
trebui în viitorul cel mai apropiat să poată 
lucra la calculator. Fără un certificat adeve-
ritor nimeni nu va putea aspira la o funcţie 
publică. În acest sens trebuie să se desfăşoare 
şi o amplă campanie de instruire a funcţiona-
rilor publici.

Dl Teodor Şişianu, membru-corespondent 
al AŞM, prof. univ., dr. hab., savant care a con-
dus Catedra „Microelectronică şi dispozitive cu 
semiconductori” timp de 24 de ani, a expus la 
conferinţă întregul istoric, de fapt, al domeniului în 
varianta lui moldovenească, amintind aici şi clar-
viziunea primului rector al Institutului Politehnic 
din Chişinău, Sergiu Rădăuţan, savant marcant, 
a altor cercetători, profesori. Acea clarviziune a 
fost foarte benefică pentru ziua de azi, căci acum 
Moldova poate să se integreze în arealul informa-
ticii europene cu toată încrederea, având, în primul 

rând, potenţialul intelectual-tehnic, adică baza 
bazelor.

Dl Rajenda Singh, profesor la Universitatea 
Clemson din SUA, pe baza unor concludente argu-
mente statistice, a scos în evidenţă rolul informa-
tizării ca fenomen actual de o importanţă covârşi-
toare în creşterea generală a ţărilor slab dezvoltate. 
Ideile expuse se refereau desigur şi la noi şi tocmai 

de aceea ne vor fi de mare folos.
Conferinţa a lucrat şi în secţii: „Micro-optoe-

lectronica”, „Nanoştiinţa şi nanotehnologia”, „Ştiinţa 
calculatoarelor”, „Comunicaţia şi sistemele electro-
nice”, „Noi tehnologii în instruirea universitară”. Un 
mare număr de cercetători, profesori, doctoranzi de 
la noi şi din ţări străine şi-au expus rezultatele inves-
tigaţiilor fie la tribună, fie sub formă de postere (191 
de comunicări).

A fost şi o a treia zi a conferinţei – 17 sep-
tembrie: Simpozion cu tema „Transfer tehnolo-
gic în ingineria electronică, materiale multifunc-
ţionale şi mecanică fină”. Este deci o expresie 
logică a finalizării oricăror cercetări ştiinţifice 
– practica vieţii. 

Toate comunicările autorilor au fost de cu vre-
me tipărite în două volume solide (900 de pagini), 
pe care le-au primit participanţii pentru a lua act de 
nivelul şi aria cercetărilor. 

Sigur că organizarea unei asemenea conferinţe 
internaţionale cere eforturi serioase şi acestea au 
fost depuse, în special, de amfitrioana adunării 
– Catedra de Microelectronică şu Dispozitive cu 
Semiconductori, de şeful acesteia, dl Victor Şontea, 
prof. univ., dr., de colegii D-sale.

Succesul a fost deplin, tocmai pentru că munca 
zilnică este plină.

Conferinţe internaţionale
Microelectronică şi 

Ştiinţa calculatoarelor



În vara anului curent 
Catedra “Alimentări cu 
căldură şi gaze, venti-
laţie” a îndreptat la sta-
giul de practică didactică 
59 de studenţi, anul doi, 
iar la stagiul de practică 
tehnologică 32 de studenţi, anul trei. Durata stagiului de 
practică didactică e de trei săptămâni, inclusiv o săptămână 
practică de sudare la uzina “Etalon” a UTM. Aici se obţin 
deprinderi iniţiale în cele mai uzuale tipuri de sudare la 
executarea instalaţiilor – sudarea electrică manuală şi cea cu 
gaze. Alte două săptămâni de practică au fost realizate sub 
formă de excursii la întreprinderile SA “Moldovagaz”, SA 
“Termocom”, precum şi la întreprinderi cu sisteme compli-
cate de ventilare şi condiţionare a aerului. Practica didactică 
şi-a atins pe deplin scopul.

În conformitate cu contractele întocmite, bazele stagiului 
de practică tehnologică au fost foarte diverse: instituţii de pro-
iectare, întreprinderi de construcţii şi exploatare. În asemenea 
întreprinderi studenţii anului trei au lucrat timp de patru săptă-
mâni în posturi de proiectanţi, precum şi ca simpli muncitori.

Cele mai solicitate baze de practică şi în anul acesta au fost 
SRL “Chişinău-Gaz”, SA “Incorgaz”, SA “Termocom”, SA 
“Gazproiect”, SRL “Gagauz-Gaz” etc. În  SA “Incorgaz”, 
spre exemplu, studenţii-practicanţi au fost incluşi în echipe de 
muncitori cu experienţă la construcţia conductelor de gaze din 
oţel şi polietilenă. Munca lor s-a făcut cu remunerare. Studenţii 
au obţinut cunoştinţe practice bune privind proiectarea, execu-
tarea şi exploatarea sistemelor de alimentări cu căldură şi gaze, 
ventilaţie. Atare cunoştinţe constituie un fundament trainic în 
formarea tânărului inginer-constructor, specializat în domeniul 
alimentării cu căldură şi gaze, ventilaţie.

Stagii de 
practică 

la Catedra 
ACGV
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Am avut foarte plăcuta ocazie 
de a cunoaşte o grupă de elită, 
despre care s-a vorbit motivat în 
universitate mai demult, există şi 
o hotărâre a Senatului UTM în 
acest sens.

La FIMCM grupa deja există 
încă din anul trecut. Este condusă 
de dl Vasile Marina, prof. univ., 
dr. hab. Iniţiativa benefică a pro-
fesorului rezidă în predarea unor 
module suplimentare la cursurile 
tradiţionale pentru studenţii dota-
ţi, în cazul concret al celor două 
facultăţi – FIMCM şi FIMM. Au 
şi fost întocmite programe  pentru 
9 discipline fundamentale: Analiza 
tensorială, Ecuaţii diferenţiale cu 
derivate parţiale, Ştiinţa materiale-
lor, Termodinamica proceselor ire-
versibile, Teoria elasticităţii, Teoria 

plasticităţii şi fluajului, Metode 
numerice de calcul în mecanica cor-
pului solid deformabil, Mecanica 
experimentală,  Micromecanica 
materialelor compozite.

Din experienţa sa, dl Marina 
conchide că prin asemenea grupe 
studenţii interesaţi şi tenace îşi vor 
acumula credite în plus în afara 
planului de studii, acestea fiindu-le 
de folos peste ani fie la studii de 
masterat-doctorat, pentru a îmbră-
ţişa, eventual, şi cariera didactică 
universitară, fie pentru cercetări, 
îmbrăţişând cariera de investigator.

În grupa de elită studenţii vor 
studia în plus, în afara timpului 
cerut de orarul obişnuit, de regulă, 
în zilele de sâmbătă. Deci aceşti 
tineri sunt într-adevăr nişte convin-

şi în a-şi stabili un traseu deosebit 
de carieră. Căci elita înseamnă întâi 
de toate muncă, muncă în plus. 
Aceasta bucură deosebit de mult: 
convingerile de studiu, convingeri 
din plăcerea studiului în plus.

Sar iată ce spun ei.
Ludmila Bahnari: Îmi place 

munca de studiu şi am venit aici 
în grupa de elită anume pentru ea 
– munca de studiu. Am voinţă de a 
depune un efort în plus şi asta mă 
va lansa, eu cred.

Leonid Pavlov: Din anii de liceu 
mi-a plăcut matematica, am fost şi 
la diferite tabere de matematică. Or 
aici, în grupa de elită, voi aprofun-
da tocmai studiile de matematică şi 
altele adiacente. Nu mă interesează, 
de exemplu, businessul. Mă intere-
sează cercetarea, proiectarea şi încă 
de pe acum, de la anul I, mă gândesc 
că oricum voi ajunge la masterat-
doctorat şi poate şi în continuare... 
Aşa numitul timp liber, care la unii 
studenţi, din păcate, este de fapt timp 

pierdut fără efect plauzibil, pe mine 
nu mă interesează. Pentru sport?... 
Da, pentru sport voi avea timp, fără 
îndoială. Cine ştie a munci, găseşte 
şi timpul necesar sportului, doar e 
sănătate...

Dionisie Lupanciuc: Mă bucur 
că UTM are asemenea grupe de elită, 
căci faptul şi mie îmi deschide mai 
multe oportunităţi. Eu sunt pasionat 
de cercetări, de a descoperi noul în 
cercetări. Desigur trebuie să avem 
priorităţi în viaţă – pentru mine prio-
ritare sunt studiile. Studiile cât mai 
profunde, inclusiv aici, în grupa de 
elită.

Pe câte ştim, încet-încet, grupe 
de elită se cristalizează şi la cele-
lalte facultăţi. Vom scrie cuvinte 
de susţinere călduroasă şi pentru 
ele. Pentru că grupele de elită vor 
stimula, prin exemplul lor plin de 
exuberanţa muncii de studiu, sâr-
guinţa neîntreruptă la carte pe toată 
universitatea.

Leo LEON

Înainte-mergătorii

Munca de studiu sigur că e una care cere efort şi efort continuu, 
deci este un bun educator. Studenţii noştri în marea majoritate 
depun acest efort. Motivaţia aici este personală: studentul mun-
ceşte ca să ajungă a fi cineva – specialist performant, manager 
priceput, personalitate obştească etc.

Dar mai este şi munca de folos obştesc, cea fără motivaţie persona-
lă directă. Să zicem munca fizică de ajutor la amenajarea stadioanelor 
în universitatea în care înveţi – Alma Mater, UTM.

A fost nevoie de ajutor la diferite lucrări la stadioanele UTM – unul 
cu iarbă, altul pregătindu-se pentru covor artificial. Studenţii de la 
majoritatea facultăţilor au venit, au lucrat în primele săptămâni ale lui 
septembrie.

Dar cei mai activi au fost studenţii de la 4 facultăţi: FIMM, FIMCM, 

FCIM şi FRT. Lor le-au fost aduse mulţumiri chiar la şedinţa Senatului 
UTM din 22 septembrie de către dl Pavel Spânu, prorectorul pentru 
Serviciul Administrativ şi Construcţii Capitale.

Iar rectorul UTM, dl Ion Bostan chiar acolo, la stadioane, le-a spus 
băieţilor că pe vremea altor studenţi, celor din generaţia profesorilor 
de azi, munca fizică de folos obştesc era un factor educativ permanent. 
Prin urmare, şi azi trebuie să atragem studenţii la lucrări de asemenea 
folos, la amenajarea terenurilor şi edificiilor UTM, iar din punct de 
vedere didactic această muncă va fi considerată drept un aspect de 
practică. Studenţii care au lucrat la stadioane au avut şi bucuria unei 
stimulări financiare: rectorul a dispus o remunerare de câte 500 de lei 
pentru fiecare.

Vedeţi câte aspecte folositoare poate avea munca de folos obştesc.
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Înainte-mergătorii

Grupa de elită

Munca educă

Studenţii amenajează stadioanele

Practica ACGV

A mai apărut aşa… din buruie-
ne, un club pentru studenţi – Clubul 
“Boom”. Are desigur în spatele său un 
sponsor cu bani, căci editează tot felul 
de calendare, mape, mici broşurele, 
cartonaşe de reclamă – toate pe hârtie 
scumpă, în culori sclipitoare. Diferiţi 
agenţi plătiţi special apar prin cam-
pusurile studenţeşti ale UTM şi în-
mânează din mers băieţilor şi fetelor 
câte o mapă strălucitoare, conţinând 
în ea tocmai materiale de propagandă 
pentru a atrage  tinerii în păianjenul 
acestui Club “Boom”.

Dar ce scrie în aceste materiale? 
Iată un cartonaş-invitaţie: 

“Clubul Boom:
Fiecare miercuri:
- Distracţii
- Concursuri
- Mesaje pentru viaţă
- Muzică
- Cafenea
Casa de Cultură a USM, str. Ti-

ghina, et. 2, ora 18.00.
Cei ce vin prima dată primesc 

un cadou – CD RW”.
Dragă student al UTM! Ştii foar-

te bine că studiile inginereşti nu sunt 
uşoare. Cer muncă serioasă zi la zi. Ai 
lecţii, ai lucrări de laborator, ai exerci-
ţii la computer, căci nici un specialist 

astăzi nu poate avansa în profesie fără 
a şti să lucreze cu computerul etc. Mai 
vrei să faci, poate, şi cercetări tehni-
co-ştiinţifice la cercul respectiv. Mai 
trebuie să faci şi sport, căci trebuie 
să-ţi întăreşti sănătatea – când ai s-o 
faci, dacă nu acum, în studenţie. Tre-
buie să mergi şi la bibliotecă, eventual 
să cauţi şi în Internet o carte, o infor-
maţie inginerească. Vrei să te ocupi, 
poate, şi într-un cerc artistic (Fanfara 
UTM vestită; Ansamblul de Cântec şi 
Dans popular “Tinereţea”, vestit şi el; 
dans sportiv; Ansamblul de muzică 
uşoară),  vrei să te ocupi de teatru, la 
TVC (fie la facultate, fie pe întreaga 
universitate) etc., etc.

Pe scurt, ai venit la UTM să-ţi faci 
o carieră pe viaţă, să-ţi croieşti soarta, 
să devii un inginer european, un in-
telectual modern.

Dar… când colo, apare, uite, o 
cine ştie ce organizaţie ascunsă sub 
numele de “Viaţă nouă – mişcare 
studenţească creştină” şi încearcă 
să-ţi împuiască capul cu:

- Distracţii; 
- Cafenea etc… după ora 18.00.
Iar acolo unde-i “Distracţie – cafe-

nea”, este fără îndoială şi… o bere… 
un vin… o ţigară… Până colo târziu 
în noapte, încât a doua zi la lecţiile in-

ginereşti energie… ioc. Ia-o de unde 
nu-i.

Dar ce înseamnă să rupi o zi, o sin-
gură zi din şirul scump al studentului? 
Înseamnă să te cam împotmoleşti mai 
departe, căci o singură verigă dacă 
lipseşte nu mai ai lanţul întreg.

După aceea vine şi nota mai slabă 
– întâi, poate una, pe urmă mai mul-
te… toate slabe.

Şi?…
Şi te amărăşti câte oleacă în suflet, 

şi dacă nu deschizi ochii la timp şi să 
te opreşti cu “Distracţii – cafenea” 
la Clubul “Boom”, poţi ajunge la… 
exmatriculare din UTM.

Iată că în loc de carieră, de for-
marea profesiei frumoase de inginer, 
cerută şi la noi, şi în ţări străine, ai ră-
mas… nenorocit.

Asta vrei?
Sigur că nu. Atunci aruncă la gu-

noi “mapele şi hârtiile strălucitoare” 
ale Clubului “Boom”. Nu te lăsa mo-
mit de invitaţia dulcegăroasă a Clu-
bului “Boom”, căci el aşa, parcă pe 
nevăzute, îţi subminează viitorul, 
cariera, te nenoroceşte.

Deschide ochii, dle student!

A mai apărut aşa… din buruie- astăzi nu poate avansa în profesie fără ginereşti energie… ioc. Ia-o de unde 

Deschide bine ochii  

Nu te lăsa “îndrumat” de Clubul “Boom”
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Un foarte puternic factor educativ 
este gazeta. Fiecare om reacţionează 
activ, dacă numele lui este dat publici-
tăţii pe pagini de ziar – fie pozitiv, fie 
negativ… dar mai bine pozitiv.

E foarte bine că studenţii au înţeles 
acest fapt şi (unii) s-au pus pe lucru.

Doi dintre ei de la FEn, Sergiu 
Ungureanu şi Sergiu Aparatu, cu efor-
turi destul de serioase, au pus începutul 
unei gazete generale pe toată universi-
tatea cu titlul “Adevărul studenţesc”. 
Primul număr a şi apărut în septembrie: 
8 pagini, format A4 cu un tiraj de… toc-
mai 700 de exemplare, editat la Secţia de 
redactare a UTM şi difuzat (câte 65 de 
exemplare) pe la toate facultăţile.

Studenţii-redactori ai “Adevărului 
Studenţesc” Sergiu Ungureanu şi Sergiu 
Aparatu au poziţie cetăţenească activă, 

fapt ce se întrevede din moto-ul de lângă 
titlul gazetei: “Eşti student – fii activ. 
Implică-te!”, precum şi din caracteristica 
gazetei cuprinsă în afirmaţia “Publicaţie 
liberă şi independentă a studenţilor”.

Se vrea deci ca această poziţie 
cetăţenească activă imprimată gazetei 
“Adevărul Studenţesc” să orienteze toa-
tă studenţimea în viaţa de toate zilele. 
Preşedintele Comitetului sindical-studen-
ţi, dl Anatol Alexei a şi pus “Adevărul 
Studenţesc” pe site-ul organizaţiei, deci 
în Internet.

Bravo acestor studenţi de la FEn! Acum 
ei caută să formeze un nucleu de studenţi 
interesaţi în continuarea gazetei de la toate 
facultăţile.

Cuvântul scris pentru public, aşa cum 
se arată a fi într-o gazetă, are mare putere 
de influenţă. Acest lucru s-a priceput la 

FIEB şi la FTMIA. La aceste două facul-
tăţi au început să apară gazete xeroxate, 
destul de bune.

La FIEB gazeta se numeşte 
“Econom X”. Redactor este studentul 
Dumitru Ionaşcu. Gazeta are un motto 
destul de original – “Citeşte! pentru că-
ţi place”.

Le urăm studenţilor de la FIEB şi 
dlui decan Nicolae Ţurcanu, care este 
animatorul iniţiativei date, succese la 
următoarele numere ale “Econom X”, 
care, credem, vor apărea multe-multe, 
realizându-şi rolul de educator înţelept al 
colectivului de studenţi şi profesori.

La FTMIA apar două gazete. Una 
în limba rusă, alta în lima română. La 
conţinut ambele gazete arată bine. Atâta 
doar că, pare-se, ar fi mai bine ca să fie 
unite ambele într-una singură, fie mai 

voluminoasă, cu articole şi în română şi 
în rusă cu o singură redacţie – studenţi 
din grupe române şi ruse. O asemenea 
gazetă ar avea o influenţă educativă mai 
profundă şi mai veridică.

În afară de asta, credem că denu-
mirile gazetelor trebuie să fie în limba 
română (acum ele sunt în franceză şi 
engleză), pentru a cultiva limba noastră 
mai eficient şi prin acest mijloc.

Le urăm şi studenţilor-redactori de la 
FTMIA: Sergiu Casian, Diana Pocaznoi, 
Natalia Peşterean, Oxana Zidraşco putere 
de creaţie la următoarele numere de gazete 
spre a dirija educaţia colectivului pe calea 
binelui şi adevărului. Aceleaşi urări şi pen-
tru dl Iurie Subotin, prodecan FTMIA, 
îndrumătorul echipelor redacţionale.

Gazete studenţeşti la facultăţi

Să fii student şi să faci o facultate 
este minunat. Dar nu te poţi conside-
ra student cu adevărat dacă nu tră-
ieşti la cămin. De ce? Puteţi răspunde 
fiecare dintre voi: “Pentru că numai 
la cămin eşti cu mâna pe puls. Înveţi a 
trăi individual, îţi formezi prietenii de 
viaţă, colegii sunt mereu alături”.

Mulţi dintre studenţii UTM preferă 
să locuiască la cămin. Mulţi dintre ei 
acceptă condiţiile căminului aşa cum 
sunt, alţii caută să şi le îmbunătăţească. 
Ici dau cu o perie de var, dincolo cu una 
de vopsea şi viaţa devine mai frumoa-
să… 

Lucreţia Martnos (anul 4, grupa 
DIC-021), Svetlana Lascu (anul 4, gru-
pa MTT-021) şi Natalia Pavlenco (anul 
3, grupa MTCŢ-031), FIU,  locuiesc în 
odaia 407, căminul 8. Ca nişte gospodi-
ne adevărate au dat podul cu var, ferea-
stra şi uşile cu vopsea, au pus şi tapete 
care emană căldură şi pace în suflet şi se 
simt ca acasă. Svetlana Lascu ne mărtu-
riseşte că sunt mulţumite de modul de 
viaţă şi nu au altceva de făcut decât să 
înveţe.

În odaia 313 la fel locuiesc trei 
domnişoare: Anastasia Pântea (anul 2, 
grupa DV-041), Marina Pleşca şi Ina 
Tutunaru (anul 3, grupa MTT-031), 
după ce au terminat cu ordinea, ca nişte 
studente adevărate, şi-au amenajat câte 
o mini bibliotecă cu manualele nece-
sare, precum şi literatură adăugătoare, 
reviste de specialitate. Florile de odaie 
pe care şi le-au adus de acasă cu tot cu 
etajere speciale completează designul 
odăii unde au de locuit un an întreg de 
învăţământ. 

În genere, căminul nr.8 este bine 
amenajat, se păstrează ordinea, loca-
tarii respectă regulamentul căminului. 
La etaje, în bucătării şi punctele igie-
nice este lumină. Doamna Valentina 
Mihailovschi ne aduce la cunoştinţă că 
atunci când este apă caldă, funcţionează 
şi duşurile.

Şi despre căminul nr. 9, unde locu-
iesc preponderent studenţii Facultăţii 
de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, 
avem a spune cuvinte frumoase. Pe 
peretele de la intrare te întâmpină un 
panou cu diverse avize şi regulamente 

interne. Printre acestea însă, se evidenţi-
ază articolul publicat în “Mes. Univ.” în 
luna septembrie 2005 “Aparatul absol-
ventului Cumatrenco”. Acesta reprezin-
tă un exemplu demn de urmat pentru 
ceilalţi studenţi, precum şi o mândrie 
că în cămin a locuit un asemenea stu-
dent. Dna Valentina Teleţchi, intenden-
ta căminului, este cea care a avut şi are 
grijă de menirea studentului în cămin 
şi la facultate. Aici se are în vedere: 
studentului să nu-i lipsească nimic, să 
se simtă bine şi să dispună de condiţii 
pentru a învăţa. 

Am poposit în odaia 508, în care 
locuiesc cinci băieţi: Alexandru 
Costiuc şi Jan Bobeicî (anul 1, grupa 
TLC-051), Viorel Carteră (anul 1, gru-
pa RE-051), Arcadie Panici (anul 2, 
grupa TLC 043) şi Ion Popescu (anul 
3, grupa TLC-043). Aceştia la fel şi-au 
împrospătat podul cu var şi au dat cu 
vopsea. Pereţii fiind doar văruiţi, ei au 
decis să pună tapete. Vor locui la anul 
viitor în aceeaşi odaie sau nu, dar este 
bine să-ţi amenajezi odaia pe propriul 
plac, ne spune Jan Bobeicî. Pentru a da 

dovadă de rezultate bune la universita-
te, Jan împreună cu Alexandru Costiuc 
şi-au procurat un computer pe care l-au 
instalat în odaie. Acest lucru l-au făcut 
nu pentru că este la modă, ci pentru că 
aşa le-o cere procesul de învăţământ. 
Ei au conştientizat de la bun început că 
UTM este una dintre cele mai serioase 
instituţii de învăţământ superior din 
Republica Moldova.

Băieţii din odaia 508 spun că nu ar 
schimba căminul pe nici o gazdă din 
oraş. S-au acomodat şi dacă e de învăţat 
– învaţă, iar când vor să se relaxeze, Jan 
le cântă la chitară. După cum vedem, 
studenţii de la FRT sunt tari nu doar la 
fizică şi matematică, ci au şi aptitudini 
artistice. 

Pe studenţi nu-i sperie faptul că 
trebuie să-şi facă reparaţie în odăi. 
Asemenea acţiuni, chiar dacă şi nece-
sită investiţii financiare, în medie câte 
150-300 de lei pentru o odaie, duc la 
formarea şi creşterea unor cetăţeni 
conştienţi şi responsabili pentru lucru-
rile din jur.

În odaia 313 la fel locuiesc trei 

Studenţii la cămin Viaţa de student e şi la cămin

Deschide bine ochii  

Nu te lăsa “îndrumat” de Clubul “Boom”

De la începutul funcţionării sale Filiera 
francofonă "Informatica" FCIM şi-a pus 
drept scop dezvoltarea  multilaterală a stu-
denţilor, ţinând să-şi coordoneze programele 
de studii cu cele ale universităţilor partenere, 
membre ale Consorţiului Filierei:

- Université de la Méditerranée (Aix Marseil-
le II) France,

- Université Laval Canada.
În anul 2002 a fost semnat un acord de Co-

laborare bilaterală dintre Universitatea Tehnică 
a Moldovei şi Universitatea Méditerranée (Aix 
Marseille II) Marseille, Franţa, care vizează pro-
movarea cercetării, instruirii, având ca scop or-
ganizarea instruirii la Filieră, continuarea şi in-
tensificarea schimbului de profesori şi studenţi, 
recunoaşterea bilaterală a diplomelor. 

Anul acesta studentele Anghel Victoria 
(grupa FI-011) şi Tatarova Natalia (grupa 
FI-011) au beneficiat de burse profesionale în 
cadrul acestei universităţi.  

O colaborare strânsă a fost stabilită cu în-
treprinderile Pentalog iNet, Franţa şi Pentalog 
High Tech, Braşov, România, care la fel au ofe-
rit locuri de stagii pentru studenţii noştri (Sclifos 
Alexei şi Cazac Marin, grupa FI-011) şi nu în 
ultimul rând BSI France, Bordeaux, Franţa (Go-
lovco Anatolie, grupa FI-011).

De un entuziasm şi o stăruinţă arzătoare au 
dat dovadă şi studenţii care şi-au făcut stagii-
le la întreprinderile din Moldova.

Mobilitatea studenţilor filierei este asigurată 
prin burse de studii la universităţile partenere cu 
durata de 10 luni şi burse de stagii profesionale la 
universităţile şi întreprinderile din ţările francofo-
ne. Profesorii şi studenţii Filierei participă activ la 
proiecte ştiinţifice şi educaţionale internaţionale, 
la diferite manifestări în cadrul francofoniei.

Alina Iacicurinschi,
responsabil al Spaţiului Francofon,

Filiera francofonă "Informatica",
UTM

De la începutul funcţionării sale Filiera O colaborare strânsă a fost stabilită cu în-

Stagii în ţară şi în străinătate
Aliona Dobri a fost admisă 

anul acesta, am putea zice, în mod 
automat la Facultatea de Urbanism 
şi Arhitectură, înscrisă în prima 
grupă de arhitectură, prima pe lis-
tă. Cum? A meritat pe deplin acest 
lucru -  rodul muncii anterioare, 
la Liceul Moldo-American de pe 
lângă Universitatea de Stat din 
Moldova. 

Aliona ar fi putut face o altă 
alegere. Ea însă a optat pentru 
UTM... Era pasionată de desen şi 
atunci când s-au desfăşurat Zilele 
Uşilor Deschise la UTM (aprilie 
2005), bineînţeles a venit să ia 
cunoştinţă mai îndeaproape de 
tot ce se numeşte UTM, FUA. I-a 
plăcut foarte mult mediul univer-
sitar tehnic, profesorii, studenţii. 
I-au plăcut şi lucrările executate 
de către studenţi expuse în Sala 
de Expoziţii a FUA. Iar atunci 
când a fost anunţată Olimpiada 
Tehnică Republicană la desen, 
nu a ezitat şi a participat. A reu-

şit să obţină locul I şi diploma de 
gradul I. Anume acesta  a şi fost 
motivul admiterii sale la UTM. 
Plină de emoţii, la solemnitatea 
admiterii a spus cu convingere 
la tribună: ”Sunt bucuroasă şi 
totodată mândră să fiu studentă 
la UTM, o universitate cu tradiţii 
frumoase. Am ales arhitectura 
pentru că este o disciplină dina-
mică şi pentru că serveşte îmbu-
nătăţirii vieţii. Sunt pregătită să 
fac faţă eforturilor de studiu ce 
vor urma şi am certitudinea că 
profesorii UTM mă vor ajuta să 
devin un specialist bun şi un bun 
cetăţean”.

Deocamdată Aliona Dobri 
frecventează lecţiile, pregăteş-
te temele, îşi face noi prieteni, 
îşi cizelează statutul de studentă 
exemplară. Iar noi îi dorim pe 
parcursul anilor de studii să ne 
bucure doar cu rezultate mereu 
bune.

Studenţii buni – cartea 
de vizită a UTM
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Pe 23 septembrie a.c. în incinta 
Institutului Muncii a avut loc Seminarul 
Internaţional din seria proiectului TEMPUS 
“Ajustarea învăţământului superior la rigo-
rile Procesului Bologna”. Au participat pro-
fesori, rectori, prorectori, decani din univer-
sităţile mai multor ţări europene, precum 
şi din instituţiile de învăţământ superior 
ale Republicii Moldova, înalţi funcţionari 
de la Ministerul Educaţiei, Tineretului şi 
Sportului RM.

În cuvântul de deschidere dl Ion Bostan, 
rectorul  UTM, academician al AŞM a amintit 
că în mai 2005 Republica Moldova a aderat 
la Procesul Bologna, care prevede ca până la 
anul de graţie 2010, noi să ajustăm sistemul 
educaţional la rigorile acestui proces, contri-
buind astfel la edificarea Spaţiului Universitar 
European Unic.

Dl Jean Barloy, prof. univ., Franţa, con-
tractorul Proiectului TEMPUS, a punctat unele 
bilanţuri în ajustarea învăţământului supe-
rior din RM la Procesul Bologna rezultate 
din activitatea anterioară, odată cu demararea 
proiectului dat. 

Astfel s-au modificat planurile şi pro-
gramele didactice pe direcţia învăţământului 
universitar în două cicluri. S-a aplicat Sistemul 
de Credite Academice Transferabile ( ECTS) 
şi Suplimentul la Diplomă pentru absolvenţi, 
fapte ce vor înlesni fenomenul mobilităţii stu-
denţilor în spaţiul european. Eforturile noastre 
de viitor vor fi îndreptate spre analiza rapor-
turilor universitate-întreprindere, precum şi a 
calităţii pregătirii specialiştilor.

Dl Ion Bostan, vorbitor din partea UTM, 
a spus că Procesul Bologna, aducând cu sine 
mobilitatea studenţilor şi profesorilor, poate 
comporta în sine şi nişte momente negative, 
în particular, pentru ţările din bazinul Mării 
Negre. De ce? Pentru că studenţii cei mai 
buni, precum şi unii profesori vor “migra” în 
ţările dezvoltate ale Europei, unde condiţiile 
universitare sunt mult superioare. De aceea 
în cadrul Reţelei Universităţilor din bazinul 
Mării Negre (BSUN – abreviere engleză) s-a 
ajuns la necesitatea înfiinţării unui Centru 
de Studii pentru modernizarea pe domenii a 
învăţământului superior din această regiune 
cu suplimentări financiare din partea Uniunii 

Europene.
În ceea ce priveşte munca de organizare a 

învăţământului în două cicluri concret la UTM, 
dl Ion Bostan a demonstrat concepţia dată deja 
publicată în gazeta “Mesager Universitar” din 
mai 2005.

Dl Alexei Toca, conf. dr., decanul FIMCM 
a UTM a demonstrat structura planurilor de 
studii pentru licenţă (ciclul I) şi master (ciclul 
II) la domeniul “Inginerie şi tehnologii indu-
striale”.

Dl  Ion Vişa, rectorul Universităţii 
“Transilvania”, Braşov, România, prof., dr., 
ing. a accentuat coeziunea intrisecă între acti-
vitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică în 
cadrul universitar. Această coeziune stabileşte 
şi gradul de calitate în învăţământul supe-
rior, ceea ce prevede şi Procesul Bologna. 
Dl Vişa a subliniat necesitatea unei regândiri 
totale a structurii învăţământului universitar 
ingineresc, astfel apropiind eficient dezide-
ratul calităţii. De exemplu, la Universitatea 
“Transilvania” s-a desemnat pentru fiecare 
specializare un “Director de specializare”. 
Directorul de preferinţă nu este nici deca-
nul, nici un anume şef de catedră, ci un 
specialist cu deschidere în domeniu, care 
a participat personal la o serie de proiec-
te europene, care cunoaşte planuri similare 
din Uniunea Europeană, pentru că o cerinţă 
principală a Procesului Bologna este compa-
tibilizarea specializărilor cu cele din Uniunea 
Europeană. Absolventul facultăţii inginereşti 
va putea astfel face faţă cerinţelor pe piaţa 
europeană a muncii.

Dl Vişa a mai arătat în context că 
Universitatea “Transilvania” dezvoltă deschi-
derea spre exterior, pentru că prin colaborările 
cu Occidentul se poate asigura alimentarea 
financiară – sursă foarte importantă pentru 
ridicarea calităţii învăţământului ingineresc. 
S-au format 8 centre de cercetare ştiinţifică, 
pentru ca prin ele să se dezvolte colaborarea 
cu mediul economic – companii fie din ţară, 
fie din străinătate. Companiile organizează în 
universitate structuri pentru activitate didacti-
că şi pentru cercetare, au prioritate în utilizarea 
acestor structuri, iar absolvenţii sunt angajaţi 
în aceste companii. Cu fondurile financiare 
atrase pe aceste căi, putem moderniza infra-

structura învăţământului şi cercetării, a mai 
subliniat dl Vişa.

Calitatea procesului didactic nu poate fi 
atinsă doar prin schimbarea titlurilor discipli-
nelor sau fixând un conţinut pe care-l credem 
noi ca eficient. Conţinutul didactic trebuie să 
reiasă în urma unor cooperări europene, a unor 
module noi, discipline noi, prin colaborare 
în cadrul programelor europene “Socrates”, 
“Leonardo da Vinci”, prin schimbul de expe-
rienţă şi al programelor de cercetare tehnico-
ştiinţifică. Aceasta va fi o  transformare reală 
a întregului proces.

Dl Vişa a mai atras atenţia asupra folosului 
real al unor noi structuri organizaţionale în uni-
versitate. Este vorba despre “Departamentul 
de management al proiectelor de educaţie 
şi cercetare”, care a adus o creştere reală a 
calităţii proiectelor şi a numărului de proiecte 
de cooperare. Departamentul are misiunea de 
a informa cadrele didactice asupra tipurilor 
de proiecte, termenelor de depunere a acte-
lor, activităţii eligibile, parteneriatului etc. 
Departamentul şi-a format site-ul propriu, 
unde este toată informaţia curentă, nu trebuie 
să cauţi prin tot Internetul timp îndelungat. 
Departamentul acordă asistenţă în scrierea pro-
iectelor. Or, se ştie, a scrie un proiect nu este 
o treabă uşoară, mai ales cu multitudinea de 
termeni, pe care deseori nu-i cunoaştem. Acest 
departament acordă asistenţă şi mai departe 
pe întreaga perioadă a derulării proiectelor. 
Efectul acestei structuri a fost imediat: numai 
în toamna aceasta au fost scrise 7 proiecte 
“Leonardo da Vinci” şi 4 proiecte “Socrates” 
şi toate au fost aprobare de către Comisia 
Europeană. Pe plan naţional Universitatea 
“Transilvania” a cucerit peste 100 de proiecte. 
Trebuie deci creat un atare mediu pentru ca 
profesorii, cercetătorii să încerce prin forţe 
proprii să aducă bani pentru modernizarea 
infrastructurii, extinderea mobilităţii şi, în 
final, pentru creşterea calităţii procesului 
didactic.

A fost instituit, spune dl Vişa, şi un al 
doilea departament, care şi-a dovedit deja 
eficienţa – Departamentul pentru legături 
cu mediul economic şi social. Lucrăm la 3 
niveluri: studenţi pentru asigurarea locurilor 
de practică în întreprinderi, unde sunt şi anga-

jaţi pentru perioada verii; profesori şi ingineri 
pentru a face training în firmele-companiile 
industriale; doctoranzi pentru a realiza temele 
de diplomă şi de cercetare.

În felul acesta se înfăptuieşte o joncţiune 
organică între universitate, economie, străi-
nătate.

Proiectele TEMPUS sunt proiecte de asis-
tenţă, de ajutor, dar proiectele “Leonardo da 
Vinci” şi “Socrates” sunt proiecte de colabora-
re, unde devii partener la egal cu străinătatea, 
trebuie să dai dovadă de competenţă întru 
realizarea concretă a proiectelor. Tocmai la 
acest nivel de colaborare egală cu străinătatea 
a ajuns Universitatea “Transilvania” şi se men-
ţine bine pe această treaptă.

Am relatat mai larg expunerea dlui Ion 
Vişa, dată fiind încărcătura de idei şi sugestii 
care ar fi posibil, probabil, să fie preluate 
şi la UTM.

În cadrul seminarului au mai expus aspec-
te privind implementarea Procesului Bologna 
dnii I. Nicolae, prof. univ., Universitatea 
“Ovidius”, Constanţa; Guţu, profesor la 
Universitatea de Stat din Moldova; I. Şişcanu, 
prof. univ., Universitatea de Stat din Cahul; P. 
Todos, T. Andros, V. Dorogan, V. Amariei, 
prorectori la UTM; N. Drăgulănescu, prof., 
Universitatea “Politehnica”, Bucureşti; V. 
Vrânceanu, prof., UASM.

Dna L. Caescu de la Universitatea 
“Ovidius” a adus informaţia privind forma-
rea unui “Portal de termodinamică avansa-
tă” pe site-ul BSUN (Black Sea Universities 
Network – Reţeaua Universităţilor Riverane 
Mării Negre), suport pentru programe centrate 
pe student.

Dl Jean Barloy, Franţa, a informat 
seminarul asupra noului program “Erasmus 
Mundus”, care şi-a început aplicarea în 2005 
şi se va desfăşura din ce în ce mai larg şi în 
Moldova. Programul dat se referă la studenţi 
şi masteranzi şi conţine condiţii de studiu în 
Occident destul de atractive.

Seminarul dat din 23 septembrie a. c. a 
fost, se pare, cel mai fertil în idei, apropiin-
du-ne şi mai mult de realizarea prevederilor 
Procesului Bologna.

Procesul Bologna        Cum ne ajustăm la noile rigori

Între 29 august-3 septembrie 2005, la 
Oslo (Norvegia), s-a desfăşurat Conferinţa 
Internaţională: “Eficienţa energetică şi tehnolo-
giile pure”.  UTM a fost reprezentată la această 
importantă întrunire mondială de către prorectorul  
pentru relaţii internaţionale, dl Valentin Amariei, 
conf. univ., dr., şi dl Constantin Ţuleanu, 
şeful Catedrei “Alimentări cu Căldură şi Gaze, 
Ventilare” (FUA). Organizatorii principali ai con-
ferinţei au fost ENSI (Energy Saving International) 
AS şi NEEG (The Norwegian Energy Efficiency 
Group), agenţii care elaborează şi promovează 
proiecte de conservare a energiei şi de asigurare a 

unei eficienţe energetice. Au participat cca. 80 de 
reprezentanţi din spaţiul CSI, Europa de Sud-Est 
şi ţările scandinave.

Dl Trond Dahlsveen, preşedintele ENSI, 
a prezentat un important program de eficienţă 
energetică, tehnologii pure şi promovare a lor în 
spaţiul Est European şi în ţările CSI. Rapoarte au 
susţinut şi reprezentanţii Băncii Europene pentru 
Cercetare şi Dezvoltare, care, la rândul lor, au 
arătat care sunt căile de finanţare a proiectelor pri-
vind eficienţa energetică. Tot în cadrul conferinţei 
au fost prezentate şi căile de asigurare a protoco-
lului Kioto privind protecţia mediului ambiant. 

Reprezentanţii UTM, dl V. Amariei şi dl C. 
Ţuleanu, au expus proiectul-pilot care se pro-
movează în prezent la UTM cu susţinerea ENSI 
şi care are drept scop pregătirea formatorilor 
în domeniul auditului energetic al clădirilor şi 
elaborarea unui proiect demonstraţional care 
ar arăta posibilitatea de reducere a consumului 
de energie. E de amintit că despre demararea 
cursurilor de pregătire a formatorilor în dome-
niul auditului energetic al clădirilor (noiembrie-
decembrie 2004) şi martie 2005, ziarul “Mes.
Univ.” a relatat anterior (nr. 1, ianuarie, 2005; 
nr.5, mai, 2005).

Dl Amariei a ţinut să ne aducă la cunoştinţă 
că întrunirea nu s-a desfăşurat cu uşile închise, 
ci că delegaţii au avut posibilitatea să viziteze 
şi să ia act de diverse obiecte de menire socială. 

Memorabilă a fost vizita la o întreprindere de 
prelucrare a deşeurilor, care are o capacitate de 
prelucrare anuală de cca. 250 de mii de tone de 
gunoi. În baza prelucrării, însă, se produce ener-
gie termică şi energie electrică. Produsul final al 
prelucrării deşeurilor este materia primă care poa-
te fi utilizată în industria chimică sau materiale de 
construcţii. Important e faptul că întreprinderea 
lucrează într-un ciclu închis şi nu permite polua-
rea mediului ambiant. 

După Conferinţa Internaţională “Eficienţa 
energetică şi tehnologiile pure” de la Oslo a 
urmat Seminarul Internaţional ”Eficienţă energe-
tică şi auditul energetic al clădirilor. Experienţă 
internaţională şi situaţia în Republiva Moldova”. 
Despre seminar publicăm în continuare articolul 
următor.

Între 29 august-3 septembrie 2005, la 

Profesorii UTM la Oslo

Sub acest generic s-a desfăşurat pe 
25 septembrie 2005 seminarul internaţio-
nal, rezultat al cooperării dintre UTM şi 
Agenţia ENSI (Energy Saving International) 
AS (Oslo, Norvegia). La seminar a fost 
prezent Excelenţa Sa Ulland Leif Arne, 
ambasador al Regatului Norvegia în România 
şi Republica Moldova. D-sa şi-a exprimat 
dorinţa ca implementarea proiectelor susţinu-
te de partea norvegiană să contribuie la dez-
voltarea durabilă a economiei în RM.

Cu rapoarte la temă privind asigura-
rea eficienţei energetice a clădirilor, adică  
reducerea consumului de resurse energe-
tice, s-au prezentat: dnii Anatol Izbândă, 
conf. univ., dr. prim-vice director al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din 
RM; Alexandru Boldescu, inginer-şef, 

Departamentul Arhitectură al Primăriei muni-
cipiului Chişinău; Constantin Ţuleanu, şeful 
Catedrei “ACGV”, UTM, conf. univ., dr.; 
Trond Dahlsveen, preşedinte ENSI (Oslo, 
Norvegia); Nikola Kaloyanov, vicerector, 
Universitatea Tehnică din Sofia (Bulgaria); 
Lubomir Tchervilov, manager proiect ENSI 
(Oslo, Norvegia); Pavel Vârlan, conf. univ., 
dr., Catedra “ACGV”, UTM, auditor energe-
tic; Oleg Cotruţă, masterand UTM, Catedra 
“ACGV”, auditor anergetic etc.

Participanţii la seminar au apreciat aju-
torul acordat de către Guvernul Regatului 
Norvegian în promovarea experienţei privind 
eficienţa energetică şi auditul energetic al 
clădirilor. Acordul de colaborare între ENSI 
şi UTM din 23 octombrie 2004 s-a soldat cu 
realizări concrete, inclusiv a proiectului-pilot 

de formare a primilor 10 auditori energeticie-
ni ai clădirilor la Catedra “ACGV”. Acestora 
le-a fost asigurat echipament de cerceta-
re, didactic şi software specializat, elaborat 
de către ENSI şi adaptat de către colegii 
Universităţii Tehnice din Sofia, Bulgaria la 
condiţiile RM. Rezultatele s-au dovedit a fi 
concludente, dovadă fiind demonstraţia de 
audit energetic al unor clădiri ale Institutului 
de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii 
Mamei şi Copilului din Chişinău.

Având în vedere tendinţa integrării RM 
în Uniunea Europeană şi necesitatea alinierii 
la normele şi standardele europene privind 
performanţele energetice şi reabilitarea ter-
mică a clădirilor din republică, participanţii 
la seminar au adoptat o rezoluţie. Conform 
acesteia, urmează a fi realizate următoarele 

măsuri: perfectarea cadrului legislativ al RM 
privind performanţele energetice ale clădiri-
lor în conformitate cu normele europene din 
domeniu (Directiva 2002/SI/CE); elaborarea 
Concepţiei naţionale privind eficienţa ener-
getică şi auditul energetic al clădirilor; elabo-
rarea programelor naţionale de modernizare 
tehnică a clădirilor şi  a unui proiect de Lege 
cu privire la eficienţa energetică a clădiri-
lor; organizarea în cadrul UTM a Centrului 
Republican de Eficienţă Energetică şi Audit 
Energetic al Clădirilor dotat cu echipament 
performant pentru expertiza termică a clădiri-
lor şi, bineînţeles, extinderea programelor de 
cooperare cu Agenţia ENSI şi alte instituţii 
internaţionale privind eficienţa energetică şi 
auditul energetic al clădirilor.

Sub acest generic s-a desfăşurat pe Departamentul Arhitectură al Primăriei muni- de formare a primilor 10 auditori energeticie- măsuri: perfectarea cadrului legislativ al RM 

Eficienţă energetică şi auditul energetic al clădirilor. 
Experienţă internaţională şi situaţia în Republica Moldova
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Unul dintre veteranii UTM, care acti-
vează din momentul fondării Universităţii 
Tehnice, este doctorul habilitat, profesorul 
universitar, şef Catedră „Teorie economi-
că şi marketing”, Andrei Cojuhari, născut 
în 1930, într-o familie de ţărani din s. 
Zăzuleni, r-nul Râbniţa.

După absolvirea Şcolii Pedagogice din 
Călăraşi (1949), urmează studiile la Institutul 
Pedagogic „I. Creangă” din Chişinău (1949-
1953), pe care îl absolveşte cu eminenţă, 
iar apoi îşi continuă studiile la Institutul de 
Pregătire a cadrelor Socio-Umane pe lângă 
Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” 
din Moscova (1953-1954) – specialitatea 
„Economie politică”. După absolvirea acestei 
prestigioase instituţii, se include în activi-
tatea didactică la Institutul Pedagogic „I. 
Creangă”, în calitate de asistent, apoi şi de 
lector superior la Catedra „Economie poli-
tică”, unde a activat până în 1960.

În perioada 1961-1964 face studii de zi în 
doctorantură, la catedra „Economie politică” 
a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” 
din Moscova, unde susţine teza de doctorat 
cu tema: „Dezvoltarea fondurilor sociale 

de consum”. În legătură cu deschiderea în 
1964 a Institutului Politehnic, este invitat la 
Catedra „Economie politică” în calitate de 
lector superior, iar din 1965 – conferenţiar 
universitar. În anii 1973-1975 îşi urmează 
studiile în post-doctorantură la Universitatea 
de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, iar 
în 1982 susţine cu succes în aceiaşi instituţie 
teza de doctor habilitat cu tema: „Problemele 
reproducţiei forţei de muncă în sfera nepro-
ductivă”. În 1984 este confirmat în calitate de 
profesor universitar.

Activitatea didactică s-a aflat în perma-
nenţă în centrul atenţiei prof. A. Cojuhari, 
care actualmente predă studenţilor şi doc-
toranzilor cursurile de „Teorie economică” 
şi „Doctrine economice”. Întru perfecţiona-
rea metodelor de predare a disciplinelor de 
profil economic, prof. A. Cojuhari a urmat 
stagii metodico-ştiinţifice în diferite cen-
tre universitare: Universitatea de Stat „M. 
V. Lomonosov” din Moscova (1979, 1984, 
1989), Universitatea Politehnică din Bucureşti 
(1993), la universităţi din Portugalia, Belgia 
şi Olanda (1998).

Prof. A. Cojuhari are o bogată experienţă 

didactico-organizatorică. Din cei 50 de ani de 
activitate pedagogică 37 – s-a aflat în postul 
de şef de catedră la UTM. Catedra „Teorie 
economică”, condusă de prof. A. Cojuhari 
din 1968 şi până în prezent s-a manifestat ca 
un colectiv de profesori de înaltă calificare, 
asigurând procesul didactic la toate facultă-
ţile UTM. Actualmente catedra întruneşte 18 
cadre didactice: 2 profesori universitari, dr. 
hab.; 8 conf. dr.; 1 lector superior; 7 lectori 
asistenţi.

Dl A. Cojuhari acordă o atenţie deosebită 
şi activităţii metodico-ştiinţifice. Principalele 
domenii de cercetare sunt: reproducţia forţei 
de muncă în sfera neproductivă; dezvoltarea 
sferei sociale din RM în perioada de tranziţie 
la economia de piaţă; dezvoltarea întreprin-
derilor mixte; procesele de globalizare eco-
nomică etc. Cercetările metodico-ştiinţifice 
sunt reflectate în 174 de publicaţii, între care 
monografiile „Dezvoltarea sferei neproduc-
tive în RM”, „Problemele reproducţiei forţei 
de muncă în sfera neproductivă”, „Dinamica 
venitului naţional în RM”, „Teoria şi prac-
tica societăţilor mixte” etc. Şi manualele 
elaborate de prof. A. Cojuhari se bucură de 
o mare popularitate printre studenţi şi pro-
fesori: „Bazele teoriei economice”, „Bazele 
ştiinţelor economice”, „Teoria economică şi 

doctrine economice”, „Doctrine economice 
moderne şi contemporane”, „Teorie econo-
mică”.

Problema pregătirii cadrelor de înal-
tă calificare a devenit pentru profesorul A. 
Cojuhari o direcţie prioritară de activitate. 
Sub conducerea ştiinţifică a dlui A. Cojuhari 
şi-au susţinut tezele de doctorat, ulterior con-
firmate, 17 persoane, inclusiv 2 teze de doctor 
habilitat (M. Platon şi V. Zbârciog). Numai 
în anii 2000-2005 au fost confirmaţi în gradul 
ştiinţific de doctor în economie 8 persoane, 
inclusiv 3 – din cadrul catedrei date. 

În cadrul Catedrei „Teorie economică şi 
marketing” de mai mulţi ani funcţionează doc-
torantura, iar din 2004 – şi Consiliul Ştiinţific 
Specializat de susţinere a tezelor de doctorat 
la specialitatea 08.00.01 – „Economie poli-
tică şi doctrine economice”, în fruntea căruia 
se află prof. A. Cojuhari.

Prof. A. Cojuhari este bine cunoscut şi 
apreciat la UTM şi în RM. Este Om Emerit 
al Şcolii Superioare din Republica Moldova, 
a fost decorat cu ordine, este academician 
al Academiei Internaţionale a Cadrelor pe 
lângă UNESCO, laureat al a.u. 2001-2002 
în domeniul activităţii didactice din UTM, 
se bucură de o autoritate binemeritată printre 
studenţi şi profesori.

Sub acest generic s-a des-
făşurat cea de-a cincia Conferinţă 
I n t e r n a ţ i o n a l ă  î n  S i s t e m e 
Electromecanice şi Energetice pe 6-8 
octombrie 2005 la UTM, Facultatea 
de Energet ică.  Conferinţele  
SIELMEN îşi au începutul în 1997 
şi se desfăşoară cu regularitate o 
dată la doi ani. Nivelul lor creşte 
constant de la ediţie la ediţie. La 
prima conferinţă au participat 120 
de autori cu 176 de lucrări, pentru ca 
la cea de a cincea să fie înscrişi 193 
cu 286 de lucrări.

Dl Ion Bostan, rectorul UTM, 
academician, a salutat participan-
ţii veniţi de la universităţile teh-
nice din România, exprimându-
şi dorinţa ca triunghiul Chişinău 
– Iaşi - Craiova să devină cât mai 
viabil. De asemenea, cuvinte de 
salut au rostit şi preşedinţii comi-
tetului de organizare al conferin-
ţei dnii: Ion Stratan, decanul FEn, 
UTM din Chişinău,  Alexandru 
Bitoleanu, decanul Facultăţii de 
Electromecanică din Craiova;  Dorin 
Lucache, dr., Universitatea Tehnică, 
Iaşi; Aurel Câmpeanu, Facultatea 
Electomecanică, Craiova ş. a.

În prima parte a Conferinţei 
Internaţionale a avut loc sesiunea 
plenară în cadrul căreia au fost 
susţinute câteva lucrări: Tudor 
Ambros “Procesele electromagne-
tice şi electromecanice în spaţiul 
cosmic”; Aurel Câmpeanu (Tudor 
Ambros şi Gabriela D. Petropol-
Şerb) “Consideraţii şi determinaţii 
ale caracteristicilor de funcţionare 
asincronă a maşinilor sincrone”; 
Mihaela Albu (Răzvan Mugureanu) 
“Reţele de tensiune continuă pentru 
generare distribuită”; Codrin Gruie 
Cantemir “Performanţele maşinii 
electrice invectoare” şi Petru Todos 
(Andrei Chiciuc)) “Învăţământul 
ingineresc în două trepte în con-
textul Procesului Bologna” (despre 
care un articol integral “Mes. Univ.” 
a publicat în nr. 5, mai 2005). În 

cea de - a doua parte a conferinţei, 
a urmat  susţinerea lucrărilor în 
secţiuni.  Lucrările participanţilor 
au fost publicate şi într-un volum 
în limba engleză. Acest lucru s-a 
realizat pentru a face mai cunoscute 
şi în lumea ştiinţifică internaţională 
eforturile şi realizările participanţi-
lor la conferinţă.

Organizatorii celei de - a cincia 
ediţii SIELMEN 2005 şi-au expus 
dorinţa ca ediţiile viitoare să înscrie 
participanţi din întreg spaţiul euro-
pean şi chiar de mai departe, ast-
fel ca prestigiul manifestărilor să 
devină similar conferinţelor orga-
nizate de universităţile din Oxford, 
Cambridge, Padova sau Krakovia.

Trebuie spus că asemenea con-
ferinţe internaţionale la UTM au 
pentru noi câteva semnificaţii socia-
le ponderabile. Mai întâi, prin acest 
mijloc UTM obţine preţioasa infor-
maţie privitor la nivelul cercetărilor 
tehnico-ştiinţifice în domeniul dat în 
ţările Occidentului. Prin comparaţie 
UTM îşi dă seama unde se află şi 
poate astfel să-şi corecteze cursul, 
iar repercusiunile pozitive le va avea 
nu numai UTM ci chiar tânărul 
nostru stat – Republica Moldova.

O altă semnificaţie socială rezi-
dă în faptul că la asemenea conferin-
ţe internaţionale participă şi studen-
ţii, masteranzii, doctoranzii UTM, 
or această participare are un subtext 
educativ cu bătaie lungă: ridicarea 
cuantumului intelectual-tehnic pen-
tru generaţiile care ca mâine vor 
prelua timona economică, în cazul 
SIELMEN timona energetică a ţării.

În sfârşit, asemenea conferinţe 
internaţionale lărgesc şi intensifică 
actul comunicării între profesorii şi 
cercetătorii noştri cu colegi de-ai 
lor din Occident, fapt ce aranjează 
un viitor mai benefic în construi-
rea diferitelor proiecte, programe 
comune spre binele UTM şi într-o 
continuare logică a ţării.

Sub acest generic s-a des- cea de - a doua parte a conferinţei, 

Conferinţe internaţionale 
SIELMEN 2005 la Chişinău

Unul dintre veteranii UTM, care acti- de consum”. În legătură cu deschiderea în 

Doctori habilitaţi la UTM    Andrei Cojuhari

FEn. Profesori americani 
instruiesc energeticienii

Dl Tudor Stanciu, prodecanul facultăţii, ne-a relatat 
că în decursul primului semestru al anului de învăţământ 
2005-2006, în baza Programului “FULBRIGHT” din 
SUA, soţii Gill şi Ann Richards profesori la Universitatea 
Tehnică din Arkansas, vor preda ore de curs studenţilor 
FEn. Profesor la Facultatea de Electroenergetică a univer-
sităţii americane, dl Gill Richards susţine de două ori pe 
săptămână cursuri la obiecte de specialitate la anul V, pre-
cum şi pentru profesorii, masteranzii şi doctoranzii intere-
saţi şi care posedă limba engleză. Dna Ann Richards  sus-
ţine tot de două ori pe săptămână cursuri de perfecţionare 
a limbii engleze pentru profesorii şi studenţii doritori.

Este un act de caritate din partea SUA. E de men-
ţionat că soţii Richards au mai predat cursuri similare în 
Tanzania şi Marea Britanie. La sosirea în Europa aveau de 
făcut o alegere – Republica Moldova sau Ţările Baltice. 
Au optat pentru ţara noastră. Dlor au adus şi un impunător 
lot de carte pentru cursurile de specialitate.

Dl T. Stanciu a mai adăugat că prezenţa dlor Richards 
este foarte salutată, mai ales că se preconizează şi stabi-
lirea unor contracte, unor proiecte comune moldo-ame-
ricane. 

FIEB. Succesele tinerei 
facultăţi

Dl Nicolae Ţurcanu, decanul FIEB, conf. univ., dr., 
ne-a relatat că în primul rând e îmbucurător faptul că s-a 
reuşit înmatricularea unui număr însemnat de studenţi: 
aproximativ 500 la secţia zi şi 140 la fără frecvenţă. În 
total, în prezent facultatea numără peste 1000 de studenţi 
la secţia zi şi 500 la fără frecvenţă. S-a reuşit acum crea-
rea unor serii optime pentru orele de curs alcătuite din 
câte 50-75 de studenţi, grupe a câte 20-25 pentru aplicaţii 
practice şi 10-15 studenţi pentru orele de laborator. Aceste 
serii optime s-au obţinut anume la domeniile de forma-
re profesională: “Business şi administrare în industria 
alimentară”, “Business şi administrare în construcţii”, 
“Marketing şi logistică”, “Contabilitate”. 

Un alt eveniment important pentru  studenţii şi pro-
fesorii de la facultate îl constituie crearea unui nou Centru 
de Calcul cu 25 de calculatoare noi.

Completarea permanentă a bibliotecii - un alt factor 
pozitiv. Studenţii vor avea la dispoziţie manuale şi litera-
tură din România şi din Rusia. 

Începând cu acest an de învăţământ, la FIEB va fi 
promovată şi implementată ideea de predare a cel puţin 2 
obiecte în limba română în grupele ruse. Aceasta se face  
în scopul de a-i ajuta pe studenţii vorbitori de limbă rusă 
să înveţe şi să posede mai uşor limba română.

FUA. Arhitecţii noştri 
la Istanbul

Dnii Vladimir Gaidaş, şeful Catedrei Arhitectură, 
doctor în arhitectură şi S. Borozan, prof. univ., au parti-
cipat între 3-10 iulie 2005 la cel de-al XXII-lea Congres 
Internaţional al Arhitecţilor desfăşurat la Istanbul (Turcia) 
cu un generic oarecum hăzos: “Marele iarmaroc al arhi-
tecturilor”. Uniunea Internaţională a Arhitecţilor a fost 
formată încă în 1948. În prezent ea cuprinde peste 96 de 

ţări. Republica Moldova deocamdată nu se numără prin-
tre ele, dar are toate drepturile de a participa la sesiunile 
congreselor.

La congres au participat arhitecţi, profesori şi stu-
denţi. Au avut loc 21 de discuţii, au fost prezentate 160 de 
expoziţii, inclusiv studenţeşti şi organizate 26 de lecţii de 
către arhitecţi de vază din lumea întreagă.

Pe 4 iulie a avut loc şedinţa Uniunii Arhitecţilor din 
Ţările Europei Centrale şi de Est (Bielarus, Bulgaria, 
Moldova, Polonia, Rusia, Serbia şi Muntenegru, 
Slovacia). În cadrul congresului a fost organizat şi con-
cursul “EXTREME”, la care a participat şi un grup de 
studenţi ai anului V, UTM - FUA, Catedra Arhitectură: 
E. Popozoglo, N. Adrianova, R. Ivanco şi I. Litvin. 
Lucrările acestora s-au înscris printre cele 25 din 1032 
selectate drept cele mai originale. Este lăudabil faptul, 
pentru că o asemenea participare se realizează pentru 
prima dată. Următoarea ediţie a congresului va avea loc în 
2008 la Torino (Italia).

Dl Vl. Gaidaş a adus foarte multe impresii, idei, 
adnotări de la excepţionalele ore prezentate de cei mai 
mari arhitecţi din lume, impresii pe care le va avea de 
împărtăşit în decursul unui an întreg de studii cu discipolii 
săi.

FCGC. Practica la Odesa
Dl Alexandru Râşcovoi, prodecanul FCGC, ne-a 

adus cu bucurie la cunoştinţă ştiri de la facultate. În primul 
rând este de menţionat că 2 grupe au început noul an de 
învăţământ fără nici o restanţă. Acestea sunt: grupa CGC-
043 (anul IIL, îndrumător de grupă dl Ion Boicu, lect. 
super., la Catedra “Geodezie, Cadastru şi Geotehnică”) şi 
grupa GTC 018 (anul V).

Al doilea moment e faptul că un grup de 10 studenţi 
ai anului III de la specialitatea “Construcţia şi Ingineria 
Civilă” (CIC) au realizat timp de trei săptămâni practica 
tehnologică în oraşul Odesa (Ucraina). Ei au executat 
lucrări de construcţii la întreprinderi şi firme locale. 
Conducător al grupului de studenţi a fost dl Anatol 
Didencul, conf. univ. Realizarea practicii în afara terito-
riului Republicii Moldova la specialitatea CIC din acest 
an a fost posibilă graţie acordului bilateral încheiat între 
UTM şi Academia de Construcţii şi Arhitectură din Odesa. 
E de menţionat aici că  asemenea colaborare a existat şi în 
trecut, anul acesta însă s-a înfăptuit o revenire la tradiţie. 
Conducerea FCGC intenţionează încheierea unor acorduri 
similare de colaborare cu universităţi tehnice şi întreprin-
deri de construcţii din Polonia şi Bulgaria.

*****
O altă ştire ce comportă caracter chiar şi naţional, pri-

veşte înfiinţarea Laboratorului de Tehnologii Geospaţiale 
în cadrul unui Centru de Calcul din cele două ale 
FCGC. Acest laborator ţine de Programul “TEMPUS” 
(despre care vă informam în numărul din iunie 2005 al 
“Mes. Univ.”) şi acum intră parte constitutivă în Proiectul 
“Educaţie în Tehnologii Informaţionale Geografice” al 
Catedrei “Geodezie, Cadastru şi Geotehnică”.

Dl Vasile Grama, şeful Catedrei “GCG”, autorul 
proiectului menţionat, ne-a spus că pe lângă dotarea cu 
aparate şi tehnologii de ultimă oră a laboratorului, urmea-
ză a mai fi procurată şi o staţie fotogrammetrică digitală 
cu posibilităţi de prelucrare a imaginilor fotografice din 
diverse surse – camere fotoaeriene şi satelit.

În baza proiectului “Educaţie în Tehnologii 
Informaţionale Geografice” la sfârşitul lunii octombrie 
2005, se preconizează desfăşurarea unui seminar-works-
hop internaţional la UTM cu experţi străini.

Ştiri de la facultăţi
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Începând cu anul universitar 2005-2006, la 
Universitatea Tehnică a Moldovei s-a lansat un 
nou program de masterat la specialitatea Energia 
şi Mediul, care prevede prestarea educaţiei cali-
tative în domeniu, prevăzând o atitudine durabilă 
la producerea şi utilizarea energiei, precum şi a 
protecţiei mediului înconjurător. 

Crearea programului de masterat este finan-
ţată de către Tempus Joint European Project şi 
este elaborată în cooperare cu Institutul Regal de 
Tehnologie, Suedia (KTH), Universitatea de Stat 
din Moldova (USM), Universitatea Tehnică din 
Berlin, Germania (TUB) şi Academia de Ştiinţe 
a Moldovei (AŞM) fiind susţinut de Ministerele 

Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Energeticii ale 
R. Moldova. 

Pe întreaga durată a studiilor, accentul se va 
plasa asupra practicilor, tehnologiilor (conven-
ţionale şi netradiţionale) şi politicilor care ar lua 
în consideraţie interdependenţa dintre energie şi 
mediu sub aspecte tehnologice şi socio-economi-
ce. Programul de masterat este elaborat pentru a 
instrui specialişti la doua profiluri: Electrotehnică 
şi energetica şi Protecţia mediului ambiant. Grupul 
de studenţi acceptat la program va avea posibili-
tatea să participe la cursuri cu aspect general ingi-
neresc şi la cele de specializare.

Cursurile vor fi urmate de o perioadă de pro-

iectare a tezei de master care va dura 4 luni. Circa 
şase studenţi, dintre cei mai buni, îşi vor desfăşura 
activitatea de proiectarea la KTH şi / sau TUB, cu 
bursa asigurată.

Durata întregului program de Masterat este de 
un an. 

Studiile sunt structurate în patru module (tri-
mestre). La sfârşitul fiecărui modul se vor susţine 
examene / colocvii, iar la absolvirea programului 
studenţii vor obţine titlul de Master cu specializa-
rea Energie si Mediu.

Detalii pe site-ul: www.utm.md/master

Andrei Chiciuc, Conf., dr., ing.

Masterat European „Mediu si Tehnologii Curate”

TVC... Ce înseamnă pentru un student aceste 
3 litere? Pentru unii înseamnă posibilitatea de 
a-şi descoperi şi manifesta talentul, pentru alţii 
momente de relaxare şi haz.

Posibil acesta este unul din puţinele evenimente 
care uneşte studenţii de la toate facultăţile în scopul 
comun de a evada din realitatea grea ce ne înconjoară 
zi de zi într-o lume a veseliei, umorului şi ingenio-
zităţii.

Pe parcursul mai multor ani s-a observat că 
TVC-ul a devenit o tradiţie cu rădăcini adînci în viaţa 
culturală a universităţii, în special a studenţilor.

Din păcate, nu toţi apreciază farmecul acestui 
splendid concurs. Unii au rămas încă cu gîndirea 
conservatoare formată de sistemul vechi, unde multe 
teme ale vieţii cotidiene erau tabu. Ei nu înţeleg 
schimbările ce au loc în societate, în mentalitatea 
oamenilor, mai ales a celor tineri. 

De ce unii fug de aşa teme fundamentale, ca 
SEX, băuturi alcoolice şi „alte teme” ce „predomină” 
în viaţa omului. TVC – ul e o critică a realităţii, a 
viciilor societăţii care ne înconjoară şi nu trebuie să 
ne temem să abordăm şi astfel de  teme. Totuşi la 
TVC-il din 30 aprilie nu au predominat temele legate 
de sex şi băuturi alcoolice, ci doar au completat ima-
ginea generală a scenelor.

Din păcate, la Univesitatea Tehnică există pro-
bleme tehnice, fapt ce ne-a împiedicat să transmitem 
clar mesajul nostru publicului spectator. Prezentarea 
echipei de la FCIM (G-Force) s-a axat pe nişte scene 
şi mesaje fundamentale de legătură, dar care, din 
păcate, au fost omise din cauza defecţiunilor tehnice. 
Astfel fiecare a înţeles ceea ce a vrut şi a putut să 
vadă, în limitele capacităţilor sale, ba chiar mai mult, 
şi-a făcut şi notiţe în carneţel. De aceea juriul ne-a 
acordat cele mai joase note la prima probă. 

După părerea mai multor persoane şi în special 
a juriului, echipele au o gîndire logică,  simţul umo-
rului, fapt care s-a observat prin aplauzele spectatori-
lor. Dacă toată sala, inclusiv juriul, au apreciat  înalt 
întrebările şi răspunsurile ingenioase ale echipelor, 
oare toţi aceşti oameni au nevoie de sexolog?

A urmat proba muzicală. Echipa de la FCIM 
a prezentat tema „Adio Mărţişor”, Ghiţă Mărţişor. 
Scenariul a fost compus din scene cu cronologie 
inversă, adică scena lui Ghiţă cu moartea, nunta 
tradiţională la moldoveni (care nu poate fi imaginată 
şi fără băuturi alcoolice), apoi fragmentul muzical în 
care Bunica bătea toba (şi nu „baba” după exprima-
rea „unora”, ci mult stimata doamnă Sofia Pavel de 
la recepţia căm. nr.2, pe care o cunosc foarte mulţi 
studenţi de la UTM). Aici apare întrebarea: Unde 
au văzut unii SEX aici? În bunica care bătea toba 
pe scenă?

Din păcate, domnul Subotin (vezi articolul 
critic “TVC-ul la UTM” din “Mesager Universitar”, 
nr.6, luna iunie 2005) nu a putut aprecia originalita-
tea ideii de „reverse” a echipei G-Force (o inovaţie în 
TVC-ul de la UTM), ci numai „sticluţa de vodcă”.

După părerea noastră şi a spectatorilor măiestria 
tratării unei teme nu constă în abordarea banală a ei, 
ci în căutarea unor soluţii ingenioase, cu înţeles pro-
fund, asemeni fabulelor lui Donici, iar dacă alţii nu 
înţeleg aceasta, nu au decît, e problema lor.

Poate domnul Subotin se ocupa cu „altceva” 
(îşi făcea notiţie în carneţel) în timp ce echipa G-
Force prezenta proba finală şi nu a observat că tema 
„sămînţă de Parlamentar” a fost abordată foarte clar, 
deşi cadrul desfăşurării evenimentelor era o „casă de 
nebuni”, unde un parlamentar făcea agitaţie preelec-
torală, căuta susţinători şi chiar noi membri pentru 
partid. Credem că această abordare a fost una origi-
nală şi mai interesantă decît a celorlalte echipe. Dar 
şi aici domnul Subotin a înţeles şi a menţionat numai 
ideile din scenele adversarilor noştri; este clar: ale 
noastre erau mai profunde, mai greu de sesizat.

Este evident că TVC-ul nu se poate schimba 
dacă nu observi schimbările socioculturale ce au loc. 
Ele au loc, trebuie doar să poţi să le recepţionezi. 
Spre exemplu, încep să fie eliminate (nu de către 
toate echipele) „moldovenismele”, apar elemente de 
dans modern, mişcare scenică, prezenţa fundalului 
muzical, susţinere puternică şi organizată din partea 
publicului, tratare originală a temelor prin căutarea 
unor noi sensuri, actorie de calitate etc. Rămînem cu 
o mare speranţă că în viitor ideile TVC-ului vor fi cel 
puţin înţelese, dacă nu şi apreciate. De aceea reco-
mandăm domnului Subotin să facă rost de casetele 
(sau discurile) cu înregistrarea de la finala TVC-2005 
şi să revadă toate probele. Să sperăm că măcar cîteva 
notiţe din carneţelul dumnealui vor fi modificate. 
Fiţi, vă rog, atenţi la tot ce vedeţi şi auziţi, căci după 
fiecare povestire se ascund idei profunde. TVC-ul e 
o artă care trebuie şi ea înţeleasă. Şi să nu uităm că 
„viaţa e o scenă, iar noi suntem în ea actori”.

P.S. Erau momente cînd noi, aflîndu-ne pe 
scenă, eram mîndri de ceea ce se întîmplă în sală. 
Pentru noi TVC-iştii, aplauzele şi înţelegerea publi-
cului este cea mai mare apreciere.

Echipa “G-Force”, FCIM: 
Ursachi Alexandru

Chihai Viorel
Medvedi Simion

Verebcean Sergiu, studenţi

- Replică -

Un răspuns, credem, 
obiectiv la o părere 

subiectivă

FRT. Utilaj performant
Sfârşitul lunii septembrie 2005 a însemnat 

un eveniment deosebit pentru Facultatea de 
Radioelectronică şi Telecomunicaţii. În urma tra-
tativelor cu reprezentanţii firmei “ISKRATEL” 
(Slovenia) în Republica Moldova, studenţii şi 
profesorii de la FRT, au primit un frumos cadou 
– utilaj performant de telecomunicaţie şi progra-
me software nou-nouţe pentru amenajarea unui 
laborator.

Ut i la ju l  de  te lecomunicaţ ie  ofer i t  de  
“ISKRATEL” este prevăzut pentru instruirea 
studenţilor din anii trei şi patru. Contractul de 
colaborare prevede  instruirea şi a câtorva cadre 
didactice care vor lucra ulterior cu noul echipa-
ment.

Dl Sergiu Andronic, decanul FRT, conf. 
univ., dr., care ne-a împărtăşit bucuria, aduce şi 
pe această cale mulţumiri firmei “ISKRATEL”, 
îndeosebi directorului dl Dragi Milosavljevic. 

FIMM: reparaţii 
cu ajutorul sponsorilor

Dl Mircea Bernic, şeful Catedrei „Utilaj 
tehnologic industrial” (UTI), ne-a relatat că a 
reuşit să finalizeze reparaţiile capitale şi chiar 
anumite reconstrucţii în 3 laboratoare didactico-
ştiinţifice şi în sala pentru profesori, datorită 
faptului că, pe lângă ajutorul financiar al admi-
nistraţiei UTM, a atras şi sume importante din 
partea unor sponsori interesaţi de colaborare 
reciprocă. S-a procurat mobilă, utilaje, aparate, 
astfel că acum condiţiile de studiu şi de cercetare 
sunt foarte benefice, stimulatorii pentru o mai 
mare eficienţă.

Reconstrucţiile au mărit spaţiile didactice, 
astfel că s-a depăşit dificultatea mereu stinghe-
ritoare a lipsei de auditorii. S-a normalizat regi-
mul general şi s-a stabilizat orarul activităţilor 
didactice.

Trebuie subliniat şi faptul pozitiv educativ 
că în lucrările de reparaţii au fost atraşi şi stu-
denţii (doar pentru ei înşi şi lucrează). În acest 
sens de o laudă specială sunt vrednici studenţii 
grupei V „Utilajul şi tehnologia ambalării produ-
selor”, sub conducerea monitorului Mustea.

FCIM: şeful dă exemplu
În privinţa muncii pe câmpul cercetării 

ştiinţifice la Catedra de Calculatoare, chiar şeful 
acesteia, dl Emilian Guţuleac, este un exem-
plu demn de urmat pentru colegii săi. Astfel, 
anul acesta D-sa a participat la 3 conferinţe 
ştiinţifice internaţionale: Bucureşti, Craiova, 
Chişinău, la care a prezentat comunicări privind 
cercetările sale în domeniul ştiinţei calculatoa-
relor. A publicat 7 articole ştiinţifice în revis-
ta UTM „Meridian ingineresc” şi în „Analele 
Universităţii de Stat din Moldova”.

- Profesorul trebuie neapărat să-şi consacre 

timpul şi energia şi cercetării ştiinţifice, pentru 
că în felul acesta el poate ridica la sigur şi nive-
lul didactic în aula studenţească, predând disci-
plina sa. În acest sens noi căutăm să stimulăm 
interesul fiecărui profesor al catedrei şi pentru 
cercetare, spune cu perfectă convingere şeful 
catedrei calculatoare, dl Guţuleac.

Un indice pozitiv în sensul dat  este incifrat 
în cele 15 proiecte de diplomă cu elemente de 
cercetare tehnico-ştiinţifică susţinute la finele 
anului universitar la catedra noastră. Unele din-
tre aceste proiecte au şi avut şansa de a fi imple-
mentate în munca reală la firma moldo-britanică 
„Compudava” din Chişinău, precum şi la catedra 
noastră (efectuarea lucrărilor de laborator).

FTMIA: stagiu 
de practică la Zatoca
După cum ne-a comunicat dna Eleonora 

Dupouy, şefa Catedrei „Tehnologia şi organiza-
rea alimentaţiei publice” (TOAP), conf. dr., 16 
studenţi (10 fete şi 6 băieţi), anul IV, specialita-
tea „Tehnologia produselor alimentare publice” 
şi-au făcut stagiul de practică în perioada iulie-
august 2005 la baza de odihnă şi reconfortare 
„Politehnic”, pe litoralul Mării Negre, în loca-
litatea Zatoca.

Conţinutul practicii e complex: planificarea 
meniului; recepţionare şi  prelucrarea materiei 
prime; prepararea bucatelor; servirea consuma-
torilor; igiena veselei, cazanelor, a sălii etc.

Pe parcursul stagiului studenţii au fost tes-
taţi teoretic şi practic de către profesoarele cate-
drei, dnele Eleonora Dupouy şi Lidia Coşciug, 
de şefa de producţie, dna Marina Braghiş, de 
responsabilii bazei „Politehnic”, de consuma-
tori.

Nota practicii – foarte bine.
Sigur că succesul dat este o expresie con-

centrată a pregătirii anterioare în aule, la teorie 
şi în practică, la Centrul didactico-metodic al 
UTM (impunătoarea cantină a universităţii din 
campusul Râşcani). 

Toţi au lucrat bine la Zatoca: Marin Ivanov, 
Alexandru Doroş, Tatiana Radu, Lucia Trifan, 
Andrei Capcanari ş.a.

Trebuie spus că specialitatea amintită este 
foarte solicitată. La admiterea 2005 au venit 
peste 300 de studenţi noi. Catedra pregăteşte 
specialişti şi prin masterat, şi prin doctorat.

Catedra dată se ocupă şi de instruirea de 
scurtă durată pentru bucătari prin Centrul de 
Perfecţionare şi Recalificare a cadrelor din 
UTM.

În alimentaţia publică de vocaţie socială – 
şcoli, spitale, universităţi, instituţii, precum şi în 
cea de vocaţie comercială – restaurante, baruri, 
cafenele etc. veţi găsi zeci şi sute de absolvenţi 
ai specialităţii şi catedrei amintite. Unii dintre 
absolvenţi ajung şi în ţări străine şi oriunde duc 
faima FTMIA şi UTM.

Da, o spunem deschis, redacţia „Mesagerului Uni-
versitar” duce lipsă de materiale critice şi, într-adevăr, 
invită cititorul activ să ne scrie materiale... critice.

Ce să critice? Ceea ce crede el că trebuie criticat 
pentru a fi ameliorat.

Vorba e cum să criticăm. Să criticăm într-o formă 
cultă, doar suntem universitari! Să criticăm constructiv, 
adică în dorinţa sinceră de a îndrepta ceva. Să fie mai 
bine, căci o critică ce ar vrea ca lucrurile să meargă mai 
rău este un nonsens, asemenea critică nu poate exista ca 
noţiune.

Orice critică constructivă presupune desigur şi în-
trebarea pe care şi-o pune autorul şi sie însuşi: hai că şi 
eu... ce aş putea face să fie mai bine?

Orice critică constructivă presupune şi nişte sugestii: 
cum ar trebui să procedăm ca să fie mai bine; ce este 
posibil în această direcţie?

Orice critică constructivă nu jigneşte pe cineva, nu-i 
spune direct sau aluziv vorbe de ocară...

Deci, dragi cititori – profesori, studenţi, masteranzi, 
doctoranzi, ingineri, lucrători auxiliari! Poftim, scrieţi la 
redacţie materiale, inclusiv de cele critice, pentru a sti-
mula verigile corespunzătoare din UTM să îndrepte, pe 
cât e posibil, lucrurile spre mai bine. Noi vom publica 
asemenea materiale şi vom urmări realizarea ideilor, po-
ziţiilor constructive.

Leonid BUSUIOC, 
redactor-şef al gazetei „Mesager Universitar”

Atenţie!
Vă invităm la... critică


