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Þara nu se poate ridica decât prin ingineri
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“Miss-tinereþe” –

studenta FIU
 Dra Olga Raþã, studentã în anul IV,

specialitatea “Modelarea Confecþiilor din
Þesãturi ºi Tricoturi”, FIU, a fost clasatã
pe locul I la concursul “Miss-tinereþe-
2003”, organizat de Pretura sectorului
Centru, Chiºinãu. În finalã au ajuns 10
fete – 5 de la Ministerul Afacerilor Interne
al RM ºi altele 5 – de la diferite
universitãþi. La cele 3 probe –
“prezentare”, “ingeniozitate ºi logicã”,
“dans” – cea mai bunã s-a dovedit a fi
Olga Raþã, FIU, UTM.
 Dna Stela Balan, dr. ing., ºefa catedrei
respective, subliniazã meritele studentei
Olga Raþã la studii, cercetãri, creaþie în
modelãri.

Studenta Olga Raþã se mândreºte cu
renumele facultãþii, al catedrei ºi al grupei
cu 25 de fete. În grupã dominã o
concurenþã sãnãtoasã de creaþie, fapt ce
asigurã calitatea universitar-profesionalã.

Avem fericita ocazie a Zilei Internaþionale a
Femeii – 8 martie, pentru a Vã spune, dragi
prietene de viaþã, cuvinte calde de la inimã, cu
urãri de sãnãtate, fericire, împlinire a
nãzuinþelor personale ºi profesionale. Sã aveþi
parte de mereu mai mult zâmbet.

Rectoratul UTM,
Comitetele sindicale colaboratori ºi studenþi,

Gazeta UTM “Mesager Universitar”

SCUMPELOR NOASTRE PRIETENE

Iubita mea de dincolo de dor,
Cât farmec ai în gingaºa-þi privire,
Cât soare-mi dai în inimã sã-l port,
Cât tot mã pierzi cu tainica-þi zâmbire!

Iubita mea de dincolo de dor,
Cât tind la tine sã ajung în noapte,
Cât tind la tine sã ajung în zori,
Cât tind sã te iubesc mãcar în ºoapte!

Iubita mea de dincolo de dor,
Sã fii tu cea necunoscutã niciodatã?
Sã fii tu cea rãmasã doar un dor?
Sã fii tu cea în vis doar sãrutatã?

Iubita mea de dincolo de dor,
Sã-þi fie inima-n zãbrele ferecatã?
Sã-þi fie sufletul la dragoste imun?
Sã nu simþi dor de mângâiere tu vreodatã?

Iubita mea de dincolo de dor!
Cu zâmbet mult ºi farmec în privire,
Când treci pe-aici de dragoste sã-þi spun?
Când treci sã ne-nfruptãm din dulcele iubirii?

Iubita mea de dincolo de dor…

Valentin OLARU,
ºeful Centrului
de Calcul, FUA

Nicolae ÞURCANU,
decan FEB
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Ochii tãi – ca cerul
Albastru, fãrã nori,
Ei sunt curaþi ca roua
Lãcrimatã-n zori.

Ochii tãi sunt marea
Sclipind la orizont,
Citesc în ei chemarea
Spre dincolo, spre tot.

Ochii tãi – speranþã
ªi visul cel mai bun,
Ei sunt a mea luminã
În sumbrul veºnic drum.

Ochii tãi – cetate,
În care vreau sã fiu,
Ei sunt o mare carte,
Pe care-aº vrea s-o scriu.

Vrednic de urmat este exemplul muncii lor. Pentru cã e vorba de o înaltã
demnitate spiritualã atunci când, în pofida oricãror tentaþii de ordin material,
acestea copleºind voinþa multora, ei cerceteazã pe câmpul ºtiinþei neîncetat,
poticnindu-se poate, dar din nou reluând fãrã încetare. Cinste lor, celor care au
atins un scop, pe care ºi l-au pus în faþã. Dar rodul este nu numai al lor personal, ci
ºi al Universitãþii Tehnice, deoarece titlurile lor ºtiinþifice aduc un esenþial spor de
calitate ºi pentru UTM. Cu atât mai mult, sã ne bucurãm de succesele lor.

Sã-i  prezentãm.

Tatiana MANOLE, doctor habilitat în economie. ªi-a
susþinut teza în tema „Finanþele publice locale ºi rolul lor în
consolidarea autonomiei financiare la nivelul unitãþilor
administrativ-teritoriale”.

Specialitatea: „Finanþe, monedã ºi creditare”.
Conducãtor ºtiinþific: Eugen Hriºcev, dr. hab., membru-

corespondent al AªM.
Funcþia: ºeful Catedrei „Finanþele ºi contabilitatea firmei”,

UTM.
Ina CREÞU, doctor în ºtiinþe economice. ªi-a susþinut teza de

doctorat în tema: “Strategii de creºtere a vânzãrilor în industria de
prelucrare a laptelui în Republica Moldova”.

Specialitatea: “Economie ºi management în ramurã ºi domeniu
de activitate”.

Conducãtor ºtiinþific: Maria Gheorghiþã, dr., UTM.
Funcþia: lector superior la Catedra “Economie ºi Management

industrial”.

Svetlana ALBU,  doctor în ºtiinþe economice.
ªi-a susþinut teza de doctorat în tema „Eficienþa economicã a
managementului investiþional în cadrul întreprinderii de
producþie”.

Specialitatea:  „Economie ºi management în ramurã ºi
domeniu de activitate”.

Conducãtor ºtiinþific: Ion Sârbu, dr. hab., ASEM.
Funcþia: lector universitar la USM.

Ludmila UNGUREANU, doctor în ºtiinþele
limbajului. ªi-a susþinut teza de doctorat în tema:
“L’interpénétration langue générale – langue cpecialisée dans le
discours d’Internet”.

Conducãtori ºtiinþifici: Nina Zgardan, dr., UTM; John Humbley,
dr., Universitatea Paris-13, Franþa.

Specialitatea:  “Limbi romanice”
Funcþia: lector superior la Catedra “Limbi

moderne”, UTM.
Raisa DRUÞÃ, doctor în ºtiinþe chimice. ªi-a

susþinut teza de doctorat în tema: “Modificarea cu compuºi de Fe (III),
Al (III), Cr (III) ai polimerilor ionici reticulaþi ce conþin grupe R4  N+”.

Specialitatea: “Chimie fizicã”.
Conducãtor ºtiinþific: Vasile Guþanu, dr. hab., USM.
Funcþia: lector superior la Catedra de Chimie, UTM.

Lucia STADLER, doctor în ºtiinþe fizico-
matematice. ªi-a susþinut teza de doctorat în tema:
“Un model informaþional al asistenþei medicale primare prin
intermediul medicului de familie”.

Specialitatea: “Programare, calculatoare”.
Conducãtori ºtiinþifici: Chiril Prisãcaru, dr., USM, Petru Soltan,

dr. hab., USM.
Funcþia: lector superior la Catedra ILMA, UTM.

Ai ºtiinþei fideli slujitori
(noi doctori ºi doctori habilitaþi la UTM în 2003)

Pe 23 decembrie 2003 în faþa Senatului UTM dl Ion Bostan, rectorul-academician, a
susþinut un amplu raport sub denumirea “Activitatea administraþiei UTM în anul 2003:
rezultate ºi sarcini”.

Întrucât broºura cu raportul dat este difuzatã la toate cele 10 facultãþi ale UTM, iar
spaþiul gazetei “Mesager Universitar” este restrâns, publicãm în continuare numai
“Hotãrârea Senatului din 23.12.2003”, care întruneºte, de fapt, într-un mod rezumativ,
ideile ºi sarcinile expuse în raportul integral.

Hotãrârea este traseul de acþiune a tuturor subdiviziunilor UTM în perioada anului
în curs – 2004.

La SenatLa Senat

Hotãrârea
Senatului din 23.12.2003

Activitatea administraþiei U.T.M.
pe parcursul anului 2003:
rezultate ºi sarcini

În baza raportului dlui rector al U.T.M.,
acad.prof.univ., Ion Bostan, ºi a dezbaterilor
pe marginea acestuia, Senatul constatã cã, în
pofida dificultãþilor condiþionate de situaþia

grea în economia republicii ºi de finanþarea
insuficientã de la buget a Universitãþii,
administraþia a reuºit sã asigure buna
funcþionare a Universitãþii în ansamblu ºi a
structurilor sale în particular, fiind realizate
urmãtoarele:

–  înmatricularea la studii a 4151 studenþi (o
cifrã-record), inclusiv: 1150 studenþi la locurile
bugetare planificate; 170 studenþi din familii
dezavantajate cu finanþare extrabugetarã; 2831
studenþi în bazã de contract.

(continuare în pag. 3) (continuare în pag.2)
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Artur MACARI, doctor în ºtiinþe tehnice. ªi-a susþinut teza de
doctorat în tema „Influenþa proprietãþilor oxidoreductoare a sucului ºi
a pulpei de fructe, pomuºoare asupra evoluþiei bioantioxidanþilor”.

Specialitatea: „Tehnologia produselor alimentare conservate”.
Conducãtor ºtiinþific: Pavel Tatarov, dr. hab., UTM.
Funcþia: lector superior la Catedra „Tehnologia conservãrii”.

Vladislav REªITCO, doctor în ºtiinþe tehnice.
ªi-a susþinut teza de doctorat în tema „Cercetãri

privind tehnologia preparatului lactobacterian”.
Specialitatea: „Tehnologia produselor alimentaþiei publice”.
Conducãtor ºtiinþific: Jorj Ciumac, dr., UTM.
Funcþia: lector superior la Catedra „Tehnologia ºi organizarea

alimentaþiei publice”, UTM.

Victor POGORA, doctor în ºtiinþe tehnice. ªi-a
susþinut teza în tema „Contribuþii privind perfecþionarea tãierii
metalelor cu generatoare de plasmã cu electrod tubular din cupru”.

Specialitatea: „Procedee ale prelucrãrii mecanice ºi fizico-tehnice,
maºini-unelte ºi scule”.

Conducãtor ºtiinþific: Iurie Chiseliov, dr., UTM.
Consultant ºtiinþific: Ion Proþuc, dr., UTM.
Funcþia: lector superior la Catedra de electroenergeticã, UTM.

Hamad ABU ZAIED ºi-a susþinut teza de doctorat în tema „Metode de sporire a
performanþelor reþelelor ATM”.

Specialitatea: „Maºini, complexe, reþele ºi sisteme de calcul”.
Conducãtor ºtiinþific: Victor Beºliu, dr., UTM.
Funcþia: lector la Universitatea „California” din or. Aman, Regatul Iordaniei.

Viorel HURMUZACHI, doctor în ºtiinþe economice. ªi-a susþinut
teza în tema „Managementul ocrotirii sãnãtãþii ºi particularitãþile lui”.

Specialitatea: „Economie ºi management în ramurã ºi domeniu de
activitate”.

Conducãtor ºtiinþific: Andrei Cojuhari, dr. hab., UTM.
Funcþia: ºeful Secþiei Neurologie nr.1, Spitalul Clinic de

Urgenþã, Chiºinãu.

Pavel GORDELENCO ºi-a susþinut teza de doctorat în tema
„Contribuþii privind optimizarea elementelor de structurã în vederea
îmbunãtãþirii performanþelor tehnice ale maºinilor-unelte”.

Specialitatea: „Maºini ºi sisteme de producþie”.
Conducãtori ºtiinþifici: Vasile Javgureanu, dr., UTM; Constantin

Ispas, dr., Universitatea „Politehnica”, Bucureºti.
Funcþia: lector superior la Catedra „Utilaj tehnologic ºi scule”,

UTM.
Andrei GANGAN, doctor în ºtiinþe economice. ªi-a susþinut teza în

tema: “Cãile de ridicare a eficienþei economice a fondurilor
investiþionale în Republica Moldova”.

Specialitatea: “ Economie ºi management în ramurã ºi domeniu de
activitate”.

Conducãtor ºtiinþific: Andrei Cojuhari, dr. hab., UTM.
Funcþia: lector superior la Catedra “Teorie Economicã ºi

Marketing”.

Ismail Abdel WAHAB, doctor în ºtiinþe tehnice. ªi-a susþinut teza
de doctorat în tema: “Sistem fotovoltaic de pompare cu acþionare
electromagneticã pentru mica irigare.

Specialitatea: “Electrificarea agriculturii”.
Conducãtor ºtiinþific: Ion Sobor, dr., UTM.
Funcþia: laborant la Catedra de Electromecanicã, UTM.

Anatolie DONCIU, doctor în ºtiinþe economice. ªi-a susþinut teza de doctorat în
tema: “Fraude economice ºi metodele de combatere a lor”.

Specialitatea: “Economie ºi management în ramurã ºi domeniu de activitate”.
Conducãtor ºtiinþific: Gheorghe Rusu, dr. hab., UTM.
Funcþia: ºef de secþie la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei.

Nicolae COJOCARU, doctor în ºtiinþe tehnice. ªi-a susþinut teza de
doctorat în tema: “Cercetãri privind concepþia integratã a elementelor
sistemelor tehnologice”.

Specialitatea: “Maºini ºi sisteme de producþie”.
Conducãtori ºtiinþifici: Vasile Javgureanu, dr., UTM, Constantin

Ispas, dr. ing., Universitatea “Politehnica”, Bucureºti, România.
Funcþia: lector superior la Catedra “Utilaj tehnologic ºi

scule”, UTM.

Cu privire la decernarea premiilor

Senatului pentru anul calendaristic 2003

la compartimentele 1.4, 1.5, 1.6.

Numele, prenumele, titlul 
didactic şi ştiinţific 

Catedra, facultatea Gradul premiului 

 Arion Valentin, 
prof. univ. dr. hab, şef de catedră 
 

Cat.  EME 
FE 

Premiul de gradul I, c
2000 de lei şi diplomă 
de gradul I 

Stoicev Petru,  
Conf. univ. dr. hab, şef de catedră 
 
Korotcenkov Ghenadie,  
colaborator ştiinţific principal, dr. hab,  
 
Sidorenco Veaceslav, 
Conf. univ. dr. 
 

Cat.  UTS 
FIMCM 

 
Laboratorul de 

Micro-
Optoelectronică  

 
Cat. CPAE 

FRT  

 
Premii de gradul II 
a  câte 800 de lei şi 
diplome de gradul II 

Ambros Tudor, 
 prof. univ. dr., şef de catedră, 
Iazloveţchi Leonid, 
conf. univ. dr.  
 
Calos Sergiu, 
Conf. univ, dr., şef de catedră 
 
Dîntu Sergiu, 
Conf. univ. dr.  
 
Taşci Stepan, 
Conf. univ, dr. 

Cat. 
Electromecanica 

 FE 
 
 

Cat. EMEIA 
FUA 

 
Cat. GDD 

FIMM 
 

Cat. EIEM 
FCGC 

 
 
 
 
 

Premii de gradul III 
a  câte 500 de lei şi 
diplome de gradul 
III 

 
Compartimentul 1.5. „Laureat al anului  2003 în domeniul creativităţii tehnice” 

 
 

Numele, prenumele, titlul 
didactic şi ştiinţific  

Catedra, facultatea Gradul premiului 

 Dulgheru Valeriu, 
Prof. univ. dr. hab., şef de catedră  

Cat.  TMOM 
FIMCM 

Premiul de gradul I, 
700 de lei şi diplomă 
de gradul I 

  Jomiru Vasile, 
Conf. univ. dr.  
 
Nastas Vitalie, 
Conf. univ. dr. 
 

Cat. TA 
FIMM 

 
Cat. Telecomunicaţii 

FRT 

 
Premii de gradul II, 
a câte 400 de lei şi 
diplome de gradul II 

 Parasca Dumitru, 
Conf. univ. dr.  
 
Jitari Nicolae, 
Conf. univ. dr. 

Cat. EMEIA 
FUA 

 
Cat. Electromecanică 

FE 
  

 
 
Premii de gradul III 
a câte 300 de lei şi 
diplome de gradul 
III 

 

     În baza hotãrârii Comisiei permanente de decernare a
premiilor Senatului UTM ºi a discuþiilor pe marginea raportului
prezentat de cãtre preºedintele Comisiei, prof. univ. dr. I.
Samusi, Senatul

HOTÃRÃªTE:

A decerna premiile Senatului UTM pentru anul 2003 la
compartimentele 1.4, 1.5, 1,6 urmãtorilor competitori:

HOTÃRÂREA
Senatului UTM din 27.01.2004

Compartimentul 1.4 “Laureat al anului  2003 în domeniul de cercetare”
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- Crearea mediului favorabil pentru desfãºurarea procesului de studii care a asigurat:
· pregãtirea a 2107 cadre inginereºti - o promoþie record în ultima perioadã;
· gradul de absolvire raportat la înmatricularea 1999 (secþia f/f), 1998 (ºc.medie ºi liceu) ºi 1999

(liceu) a constituit 64,77%.
- Desfãºurarea la toate facultãþile a procesului de studii în baza sistemului de credite transferabile.
- Iniþierea ºi desfãºurarea activitãþilor de elaborare a standardelor educaþionale ºi a planurilor de

învãþãmânt noi.
- Organizarea instruirii liceale cu susþinerea de cãtre 305 studenþi ai anului I a examenului de

bacalaureat.
- Crearea Facultãþii Economie ºi Business cu 4 catedre.
- Dotarea procesului de studii cu 236 calculatoare moderne.
- Editarea a 150 lucrãri didactico-metodice cu un volum de  622 coli de tipar ºi cu un tiraj de

19000 exemplare, inclusiv 25 manuale ºi 14 cursuri didactice.
- Iniþierea ºi organizarea procesului de pregãtire militarã facultativã a studenþilor.
- Finisarea cu succes a 7 proiecte internaþionale (CRDF, INTAS, INCO-COPERNICUS).

Promovarea altor 4 proiecte internaþionale noi (CRDF, INTAS), susþinute financiar cu 3,4 mln.lei.
- Promovarea unui Program de Stat de cercetare în valoare de 5 mln. lei pe 4 ani.
- Sporirea cu cca 70 % în comparaþie cu a.2002 a cercetãrilor finanþate de la bugetul de stat, de

agenþi economici ºi în colaborare cu România.
- Publicarea a cca 800 lucrãri ºtiinþifice, organizarea a 23 conferinþe ºi seminare republicane,

participarea la numeroase expoziþii naþionale ºi internaþionale cu peste 100 de exponate.
Editarea a 4 numere ale revistei ºtiinþifice „Meridian Ingineresc” cu un volum de 55 c.t.
- Participarea CPRC în Proiectul Tempus IB_JEP 22080 – 2001, obiectivul cãruia este crearea

Reþelei Naþionale de Formare Continuã în baza Centrului PRC, cu trei filiale amplasate la Colegiul
Politehnic din Bãlþi, Colegiul de Construcþii din  Hânceºti, Universitatea de Stat din  Cahul. Reþeaua
a fost dotatã cu echipament modern în suma de 31 mii Euro, fiind formatã în baza experienþei de
formare continuã din Franþa ºi Marea Britanie de 24 formatori în domeniile Marketing, Managementul
Calitãþii, Managementul Organizaþional ºi echipa pedagogicã de  elaborare a resurselor pedagogice
pentru formare continuã la distanþã.

- Perfecþionarea prin Centrul PRC a 818 persoane ºi absolvirea  în a. u. 2002 – 2003 a studiilor
postuniversitare specializate de masterat, inclusiv Masterat European  de cãtre 133  persoane.

- Lansarea activitãþii Centrului Moldo–Britanic de Reconversie Profesionalã  a Militarilor, cu
promovarea a  cinci cursuri – pilot de reconversie profesionalã a 95 ofiþeri trecuþi în rezervã din
subordinea forþelor armate ale Republicii Moldova.

- Participarea Centrului PRC în elaborarea proiectelor de acte normative ºi prezentarea lor în
instanþele superioare cu privire la crearea Consiliului Naþional de Formare Profesionalã Continuã ºi
organizarea formãrii profesionale continue.

- Iniþierea ºi efectuarea unor schimbãri
organizatorice ºi de structurã în cadrul bibliotecii,
elaborarea programului de automatizare a
bibliotecii, instalarea staþiilor de accesare ale
catalogului electronic în sala de referinþe ºi la
filialele de la facultãþi.

- Completarea fondului de carte al bibliotecii
cu publicaþii intrate în anul curent în numãr de
25265 exemplare, procurarea mobilierului de
bibliotecã, a echipamentului pentru securizarea
serviciilor, a materialelor auxiliare în valoare de
240 mii lei. Achiziþionarea a 18 calculatoare
moderne, 5 imprimante ºi a unui copiator în valoare
de 152200 lei.

- Prezentarea la un înalt nivel, pe plan
republican ºi internaþional, a colectivelor artistice
(fanfara ºi ansamblul folcloric „Tinereþea”) ºi a
selecþionatelor sportive ale U.T.M., prin obþinerea
unor numeroase locuri de frunte la diferite
manifestãri ºi competiþii.

- Majorarea de 2 ori a volumului ziarului
„Mesager Universitar”, deschiderea unei rubrici noi:
digestul evenimentelor produse în universitate.

- Extinderea substanþialã a lucrãrilor de
construcþie capitalã, de reparaþii capitale ºi curente. Totodatã, în activitatea universitarã ºi în procesul de
gestionare a acestuia, au fost prezente ºi unele neajunsuri:

- Nivelul calitãþii stagiilor de practicã a scãzut simþitor. Cauzele sunt: durata micã, asigurarea
didactico-metodicã insuficientã, finanþarea nesatisfãcãtoare a acestui gen de instruire, lipsa unui numãr
suficient de baze de practicã adecvate în republicã etc.

- Lasã încã de dorit activitatea unor facultãþi la capitolul finanþare extrabugetarã în cadrul proiectelor
internaþionale, granturi.

- Insuficient se lucreazã în privinþa atragerii la studii a studenþilor strãini.
- Este în stare incipientã ºi mai este încã mult de fãcut pentru participarea bibliotecii U.T.M. în

circuitul cultural-ºtiinþific, pentru integrarea în mediul informaþional unic al sistemului educaþional
european.

În baza celor expuse, Senatul hotãrãºte:
1. A aprecia activitatea administraþiei U.T.M. ca  satisfãcãtoare.
2. În anul 2004 administraþia urmeazã sã întreprindã urmãtoarele activitãþi:
2.1. În domeniul procesului de studii:
2.1.1. Sã se monitorizeze mai efectiv activitãþile decanatelor, catedrelor, întregului corp profesoral,

orientate spre realizarea obiectivelor strategice ale Procesului de la Bologna, de integrare în spaþiul
european unic al învãþãmântului universitar.

2.1.2. Sã se mobilizeze ºefii catedrelor de profil la definitivarea standardelor educaþionale pe
profiluri ºi specialitãþi, a planurilor ºi programelor de învãþãmânt în baza acestora pentru a desfãºura,
începând cu 1 septembrie 2004, procesul de studii pe baza lor.

2.1.3. Sã se iniþieze elaborarea concepþiei standardelor ºi planurilor de studii pentru masterat,
conceput ca ciclul II al învãþãmântului universitar.

2.1.4. Departamentul didactico-metodic, în baza experienþei acumulate de facultãþi în domeniul
implementãrii sistemului de credite transferabile, în strânsã conlucrare cu responsabilii facultãþilor
pentru acest sistem, sã finalizeze elaborarea criteriilor unice de evaluare continuã ºi finalã a
cunoºtinþelor studenþilor ºi a regulilor unice de transfer ale acestora de la an la an de studii pentru a
le pune în aplicare începând cu semestrul de primãvarã al a.u.2003-2004.

2.1.5. Sã se iniþieze activitãþile respective privind elaborarea metodologiei implementãrii sistemului
de credite transferabile ºi a studiilor prin module la învãþãmântul fãrã frecvenþã.

2.1.6. Sã se mobilizeze decanii facultãþilor ºi ºefii de catedrã pentru întreprinderea de mãsuri
eficiente orientate spre o mai bunã monitorizare a activitãþilor cadrelor didactice în domeniul organizãrii
lucrului de sine stãtãtor al studenþilor, depãºirii atitudinii indiferente a multor din ei faþã de procesul
de studii, îmbunãtãþirii activitãþii îndrumãtorilor de grupã.

2.1.7. Sã se asigure examinarea experienþei de organizare a instruirii în bazã de module în
scopul implementãrii acesteia în cadrul întregii universitãþi.

2.1.8. Sã se mobilizeze catedrele care participã în procesul de instruire a studenþilor anului I,
înmatriculaþi în baza ºcolii medii de culturã generalã, pentru acordarea de ajutor necesar (prin
consultaþii, activitãþi didactice suplimentare) studenþilor care vor solicita susþinerea examenului de
bacalaureat.

2.1.9. Sã se examineze posibilitãþile de implementare a sistemului de management al calitãþii
învãþãmântului bazat pe standardele seriei ISO-9000.

2.1.10. Sã se definitiveze sistemul de chestionare programatã a studenþilor ºi absolvenþilor
privind calitatea instruirii ºi educaþiei în universitate.

2.2. În domeniul stagierii practice:
2.2.1. Catedrele de profil sã intensifice activitãþile de asigurare didactico-metodicã a stagiilor de

practicã în producþie.
2.2.2. Departamentul didactico-metodic, decanatele facultãþilor ºi catedrele de profil sã examineze

posibilitãþile ºi sã efectueze majorarea duratei stagiilor de practicã în producþie în corespundere cu
importanþa ºi specificul lor în pregãtirea practicã a specialiºtilor.

2.2.3. Departamentul didactico-metodic sã urgenteze elaborarea Regulamentului ºi Ghidului de
organizare ºi desfãºurare al stagiilor de practicã în U.T.M.

2.2.4. Administraþia U.T.M. sã prevadã la repartizarea mijloacelor financiare din contul special
alocarea surselor pentru articolul „Stagierea practicã în producþie a studenþilor”.

2.3. În domeniul educaþiei:
2.3.1. Sã se completeze conceptul muncii educaþionale desfãºurate la U.T.M., þinând cont de

principiile Strategiei Pentru Tineret, elaboratã de Departamentul Tineretului ºi Sportului al R.M. ºi

aprobatã recent de Guvern, fiind recunoscutã drept o prioritate a politicii statale. În acest scop, sã fie
organizat un seminar special pentru îndrumãtorii de grupe academice în luna septembrie a.2004.

2.3.2. În scopul majorãrii capacitãþii umane ºi a gradului de cunoaºtere a studenþilor, sã fie
susþinutã iniþiativa Catedrei de ªtiinþe Socioumane de organizare a cercurilor de studiere a problemelor
actuale ale ºtiinþei filozofice ºi sã se punã la dispoziþia catedrei un spaþiu special în campusul
studenþesc din sectorul Râºcani.

2.3.3. Decanatele facultãþilor, biblioteca, Catedra de ªtiinþe Socioumane, catedrele de profil,
îndrumãtorii grupelor academice sã se încadreze activ în munca educaþionalã cu studenþii, recunoscând
aceastã activitate ca o prioritate primordialã în U.T.M.

2.4. În domeniul cercetãri ºtiinþifice:
2.4.1. Sã se utilizeze mai eficient sursele financiare provenite din granturi internaþionale pentru

dezvoltarea cantitativã ºi calitativã a reþelei INTERNET la universitate. În acest scop, Departamentul
I.ª.D.T., pânã la 31.01.2004, sã prezinte rectorului volumul surselor financiare în cadrul fiecãrui
proiect internaþional preconizat pentru acest scop în a.2004, gestionând strict realizarea lui.

2.4.2. Prorectorul pentru cercetare ºtiinþificã, pânã la 01.03.2004, sã finalizeze documentãrile ºi
analiza activitãþii centrelor ºi laboratoarelor de cercetare la universitate ºi sã prezinte propuneri în
scopul optimizãrii activitãþii lor.

2.4.3. În luna aprilie 2004, prorectorul pentru cercetarea ºtiinþificã, împreunã cu Departamentul
I.ª.D.T., sã organizeze întrunirea, devenitã deja tradiþionalã, a administraþiei U.T.M. cu doctoranzii
ºi cei mai buni studenþi din anii 4-5.

2.4.4. Departamentul I.ª.D.T. sã intensifice activitatea în vederea participãrii mai active a
studenþilor universitãþii la diferite concursuri, conlucrând mai eficient în acest scop cu diferite
organisme ºi instituþii naþionale ºi internaþionale (Fundaþia SOROS-Moldova, Primãria mun.
Chiºinãu º.a.).

2.4.5. Departamentul Informatizare ºi Servicii Tehnice Informaþionale, de comun acord cu
Departamentul I.ª.D.T., pânã la 01.03.2004, sã conecteze la INTERNET calculatorul destinat utilizãrii
în exclusivitate de cãtre doctoranzii U.T.M. Departamentul I.ª.D.T. sã elaboreze ºi sã propunã o
schemã eficientã de acces la acest calculator a tuturor doctoranzilor interesaþi.

2.4.6. Departamentul I.ª.D.T., împreunã cu facultãþile, sã organizeze în cadrul jubileului U.T.M.
conferinþa jubiliarã a colaboratorilor ºi studenþilor.

2.4.7. Departamentul I.ª.D.T., pe parcursul a.2004, sã organizeze editarea unui numãr al revistei
„Meridian Ingineresc” în exclusivitate pentru masteranzi ºi doctoranzi.

2.4.8. Departamentul I.ª.D.T. pe parcursul anului, sã asigure achitarea unei delegaþii pentru
fiecare doctorand pentru participare la conferinþe, simpozioane, expoziþii etc.

2.6. În domeniul relaþiilor regionale ºi internaþionale:
2.6.1. Sã se organizeze Congresul III al Reþelei Universitare din Bazinul Mãrii Negre

(B.S.U.N.) cu invitaþia reprezentanþilor
Asociaþiei Universitãþilor Europene.

2.6.2. Sã se organizeze la U.T.M. o întâlnire
a specialiºtilor în domeniul reþelelor
informaþionale legate de învãþãmânt ºi cercetare
din þãrile membre B.S.U.N. cu participarea
reprezentanþilor Departamentului ªtiinþã NATO
ºi GEANT pentru a elabora un plan comun de
activitãþi privind extinderea Reþelelor Naþionale
cu conexiune la GEANT.

2.6.3. Sã se iniþieze procesul de colaborare
internaþionalã la U.T.M. în diverse domenii prin:

· coordonarea activitãþilor filierelor existente
ºi promovarea studierii limbilor moderne,
inclusiv a limbii engleze ºi germane la facultãþile
U.T.M.;

· iniþierea de noi contacte de colaborare cu
universitãþile din alte þãri, pregãtirea premiselor
pentru semnarea acordurilor interuniversitare
bilaterale ºi coordonarea activitãþilor în cadrul
acordurilor respective;

· intensificarea proceselor de colaborare
internaþionalã ºtiinþificã ºi didacticã cu
participarea U.T.M. prin colectarea ºi distribuþia
la timp a informaþiei despre diverse programe

finanþate din instituþiile din Vest, organizarea seminarelor ºi a „meselor rotunde” cu participarea
reprezentanþilor diferitelor fonduri ºi structuri financiare;

· promovarea politicii de integrare a U.T.M. în spaþiul european de pregãtire a cadrelor
inginereºti.

2.6.4. Sã se editeze booklet-ul U.T.M. în limba englezã.
2.7. În domeniul formãrii continue:
2.7.1. Facultãþile U.T.M.,  în primul rând F.I.M.C.M., F.I.M.M., F.I.U., F.E., F.R.T. vor

fi implicate mai activ în activitãþile de formare continuã a specialiºtilor din industrie, complexul
energetic, telecomunicaþii, transport. În  acest  scop, facultãþile vor elabora ºi realiza mãsuri,
inclusiv:

· nominalizarea persoanei responsabile la facultate de formarea continuã a specialiºtilor din
ramura respectivã;

· selectarea întreprinderilor ºi organizarea stagiilor profesorilor facultãþilor la aceste
întreprinderi pentru studierea problemelor de producþie, soluþionarea cãrora poate fi realizatã cu
ajutorul catedrelor ºi ar necesita perfecþionarea personalului ( manageri, ingineri, tehnicieni,
muncitori). Rezultatele unor astfel de stagii ar putea fi utilizate atât în procesul de instruire al
studenþilor UTM, cât ºi la perfecþionarea cadrelor din întreprinderi;

· elaborarea în comun cu Centrul PRC a tematicii, conþinutului programelor, determinarea
modalitãþilor de formare continuã a personalului agenþior economici;

· organizarea în comun cu Centrul PRC a formãrii continue a personalului în conformitate
cu  necesitãþile ºi posibilitãþile întreprinderilor, prin diferite modalitãþi de formare continuã,
inclusiv la distanþã, cu utilizarea posibilitãþilor Reþelei Naþionale de Formare Continuã
(RENFOC), creatã în cadrul proiectului Tempus IB_JEP 22080-2001;

2.7.2. Centrul PRC va perfecþiona ºi  în continuare mecanismele de cointeresare, inclusiv
economicã, a profesorilor ºi a altor persoane pentru participare în formarea continuã.

2.7.3. Centrul PRC, în cadrul Proiectului Tempus IB_JEP 22080-2001, cu participarea
formatorilor reþelei RENFOC în termen pânã în aprilie 2004, va elabora ºi organiza cu participarea
experþilor din Franþa ºi Marea Britanie module de perfecþionare a personalului întreprinderilor
SA ARTIMA, SA MOLDOVAHIDROMAª, SA AROMA în domeniile: Managementul
organizaþional; Marketing; Managementul calitãþii. Aceste module se vor  elabora  în baza
studierii  formãrii continue pe parcursul stagiului  formatorilor la centrele de formare continuã ºi
întreprinderile din Sain-Etienne (Franþa), precum ºi audierii modulelor prezentate de profesorii
ºi experþii din Franþa ºi Marea Britanie.

2.7.4. Centrul PRC va lansa, începând cu aprilie 2004, activitatea reþelei RENFOC de
formare continuã la U.T.M. ºi la filialele reþelei, amplasate la Colegiul Politehnic din Bãlþi,
Colegiul de Construcþii din Hânceºti, Universitatea de Stat  din Cahul, utilizând diferite modalitãþi
de formare continuã, inclusiv la distanþã. În acelaºi timp, reþeaua RENFOC va oferi servicii de
formare continuã pentru diferite organizaþii ºi instituþii  interesate de formarea continuã.

2.7.5. Centrul Moldo – Britanic de Reconversiune Profesionalã a Militarilor în comun cu
catedrele de profil:

· va asigura nivelul pregãtirii la cursurile de reconversiune profesionalã a militarilor în
conformitate cu cerinþele pieþei muncii  în condiþiile  economiei de piaþã;

· va studia solicitãrile actuale ºi de perspectivã ale pieþei muncii în specialiºti, care ar fi
pregãtiþi prin reconversiune profesionalã a militarilor;

· va crea baza tehnico – materialã ºi asigurarea metodicã a cursurilor de reconversiune
profesionalã a militarilor;

· va extinde domeniile de reconversiune profesionalã asupra contingentului de cursanþi.
2.8. În domeniul activitãþii bibliotecii:
2.8.1. Vor fi recunoscute drept obiective ºi activitãþi strategice pentru bibliotecã: dezvoltarea

ºi actualizarea resurselor informaþionale ºi de documentare în sprijinul Curriculum-ului
universitar; cercetãrile ºtiinþifice ºi procesul educaþional; promovarea tehnologiilor ºi tehnicilor
informaþionale; eficientizarea activitãþilor  ºtiinþifico-culturale.

Continuare în pag. 3
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Continuând tradiþia noastrã de a evidenþia în gazetã grupele studenþeºti
cele mai bune, am poposit la “Modelarea ºi tehnologia confecþiilor din
piele ºi înlocuitori”, anul II. Domniºoara Valentina Pralea, monitorul grupei,
într-o vorbire fluentã haºureazã câteva caracteristici ale grupei. Sunt 17
studenþi: 16 fete ºi un singur bãiat. O grupã foarte unitã, toþi se ajutã reciproc,
astfel ca succesele la studii sã fie bune. Media pe grupã se apropie de “9”.
E bunã desigur ºi se cere evidenþiat  faptul cã ºefa grupei vãdeºte un veritabil
talent de lider, poartã o grijã permanentã pentru calitatea studiilor, cãci
aceasta e menirea fundamentalã acum a  tinerilor care poartã numele de
“student” ºi mai presus – “student la UTM”.

Monitorul Valentina Pralea vorbeºte cu pasiune despre atmosfera foarte
colegialã din grupã, unde fiecare student retrãieºte situaþia didacticã a
colegului sãu de alãturi, astfel ca sã nu fie admisã nici o delãsare, iar dacã e cazul de
a-l întrajutora la studii, faptul se manifestã imediat.

Noi, zice monitorul grupei, am reuºit sã formãm în grupã o atmosferã de sincerã
solidaritate, ºi anume solidaritate în studii înalte, aceasta fiind menirea noastrã acum în
studenþie. Cãutãm sã nu se formeze “bisericuþe” cu interese aparte, egoiste, lucruri care
dãuneazã enorm.

Studentele subliniazã calitatea deosebitã a profesorilor, aceºtia neprecupeþindu-ºi
eforturile de a transmite cunoºtinþe cât mai largi discipolilor lor. De exemplu, dna
Veronica Caraman predã  cu mult suflet disciplina “Bazele tehnologiei confecþiilor
din piele”, având o grijã evidentã pentru gradul de instruire, astfel ca studenþii sã
devinã cu adevãrat specialiºti în profesie.

Ne atrag la modul profesional, spun în continuare studenþii grupei date, lecþiile de
desen predate de profesorii dl Liviu Hâncu ºi dna Irina Leahu. Desenul artistic în
profesia noastrã ocupã un bloc masiv, cere multã creativitate ºi mãiestria de predare a
profesorilor ne ajutã foarte serios în formarea noastrã.

Studenta Alexandra Gagim subliniazã ºi ea atmosfera optimistã din grupã, lãudând-
o în acest sens  pe colega sa Valentina Pralea, care în calitatea sa de monitor vãdeºte un
veritabil talent de lider, ºtie sã-i însufleþeascã pe toþi studenþii la munca didacticã.

Vom nota pentru îndrumãtorii de grupe academice: liderul-student în calitate de
monitor este cheia succesului!

De altfel, îndrumãtorul grupei, dna Marina Malcoci, d-ei fiind ºi în postul de
prodecan al FIU, cumulare demnã de toatã lauda, ne spune cã în grupã are mai multe
fete cu trãsãturi de lider. A avut deci anumite dificultãþi când a fost sã numeascã monitorul
grupei. A recurs la votarea secretã. Studenta Valentina Pralea a acumulat majoritatea
voturilor.

Grupa trãieºte o perioadã civicã intensã, toþi ºtiu bine cã rolul de student are douã
faþete: una pur personalã – tu singur te formezi pentru viitorul tãu propriu; dar ºi o alta
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– socialã, obºteascã – tu vei deveni un subiect al societãþii, al statului ºi trebuie sã fii de
bun ajutor în efortul societãþii de a clãdi o viaþã mereu mai bunã…

Studenta Tatiana Discant spune cã se confruntã cu dificultãþi la studiul geometriei
descriptive, dar le depãºeºte totuºi graþie anume întrajutorãrii care existã ca stil în
grupã. La geometria descriptivã o ajutã foarte mult Natalia Popa.

Studenta Irina Robu recunoaºte la modul deschis cã la început anume ea a fost
monitorul grupei, dar nu a reuºit sã rãspundã tuturor cerinþelor ºi a cedat. Acum ea este
admiratoarea noului monitor, Valentina Pralea, pentru avântul ei studenþesc de a uni
grupa într-o unicã ºi bunã direcþie – reuºita la studii. În acest context un aport esenþial
îl aduce îndrumãtorul grupei, dna Marina Malcoci. D-sa este, cum s-ar spune, una cu
interesele fiecãrui student, cu interesele grupei în întregime.

Studenta Diana Darii evidenþiazã momentul lecþiilor suplimentare la limba francezã.
Ideea a venit tot din partea monitorului grupei Valentina Pralea. Toate studentele care
frecventeazã aceste foarte necesare pentru viitorul lor lecþii de francezã cu dna profesoarã
Nina Zgardan  conºtientizeazã folosul adus colegilor de asemenea iniþiative. Pe viitor
studentele ce-ºi aprofundeazã cunoºtinþele de francezã vor putea participa la concursuri
pentru burse în strãinãtate, care mereu se anunþã, inclusiv ºi prin gazeta UTM “Mesager
Universitar”.

Fetele, pentru cã în grupã existã numai un bãiat, au evidenþiat ºi factorul sãnãtãþii –
factor crucial, desigur, în studenþie ºi în viaþã în genere. S-a vãzut cã fetele îºi întãresc
sãnãtatea ºi prin sport. Aerobica este sportul practicat aici.

Lidia Pleºca, Natalia Popa, Ana Paraschiv ºi alte studente sunt impresionate  de
buna relaþie profesor-student sau viceversa, care existã la FIU. Studentele au remarcat ºi
condiþiile foarte bune de studii create în blocurile noi de pe pitoreasca stradã Sergiu
Rãdãuþan, unde s-a mutat FIU, ajutatã serios de rectoratul UTM.

Cor. “Mes. Univ.”

Europa - unul dintre centrele mondiale
ale puterii intelectuale ºi economice, este
antrenatã într-un proces dinamic de
transformare ºi consolidare a stabilitãþii
politice, economice ºi militare. Noua
realitate rezidã în tendinþa generalã spre
integrarea europeanã, care asigurã miºcarea
liberã a mãrfurilor, persoanelor, serviciilor
ºi capitalurilor.

Ca un nucleu specific al cristalizãrii
unitãþii europene se prezintã Uniunea
Europeanã, fondatã în anii ‘50 de 6 þãri,
care mai târziu s-a extins, în 4 etape (1973,
1981, 1986 ºi 1995), pânã la 15 þãri. Dupã
cãderea zidului din Berlin, ca simbol al
rãzboiului rece ºi al divizãrii Europei,
urmeazã cea de-a cincea extindere a UE,
care pentru prima datã va iniþia aderarea la
aceastã comunitate a câtorva state post-
socialiste din Europa Centralã ºi de Est.

Prin ce ne trezeºte interesul UE? Prin
mediul politic ºi juridic (democraþie,
supremaþia legii, drepturile omului,
protecþia minoritãþilor), piaþa comunã
puternicã, posibilitatea cooperãrii ºi primirii
de ajutoare, inclusiv în baza folosirii
fondurilor de dezvoltare, destinate unor þãri
ºi regiuni aparte. Fiecare þarã-candidat
trebuie sã corespundã criteriilor respective
ºi sã dispunã de un anumit numãr de sisteme
juridice ºi administrative, care sã garanteze
încorporarea armonioasã a principiilor UE
în þarã dupã aderarea ei la aceastã
comunitate.

Aderarea la UE este un proces complex,
fiecare þarã punându-ºi problema
comparãrii costurilor ºi beneficiilor. De
aceea, deja la etapa de pregãtire, este foarte
importantã consolidarea capacitãþii
competitive a þãrii: mediul de afaceri,
calitatea producþiei, bunãstarea socialã a
populaþiei, calitatea guvernãrii.

Republica Moldova este un stat
european tânãr. Aflându-se la joncþiunea a
3 macroregiuni (Europa Centralã, Balcani
ºi CSI), ea are atât avantaje – economie
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micã, deschisã, componenþã polietnicã a
populaþiei, soluri bogate, infrastructurã
dezvoltatã, cât ºi dezavantaje – dependenþã
energeticã faþã de livrãrile dinafarã etc.
Fiind o þarã micã, cu o piaþã internã relativ
limitatã, Moldova se orienteazã spre
folosirea la maximum a poziþiei sale
geoeconomice ºi de tranzit ºi spre
producerea masivã a mãrfurilor destinate
exportului. Pentru aceasta ea are nevoie de
investiþii, tehnologii performante ºi pieþe
noi de desfacere.

Calea spre Europa pentru Moldova nu
este uºoarã. Aceasta presupune atât
consolidarea statalitãþii, democratizarea
vieþii sociale, cât ºi ridicarea nivelului de
trai a populaþiei. Între timp, anii ‘90 (ani de
crizã), au aruncat economia þãrii cu mult în
urmã. Se poate totuºi afirma cã o parte
considerabilã a economiei s-a adaptat deja
la condiþiile de piaþã ºi, ca rezultat al
macrostabilizãrii ºi lansãrii reformelor
structurale, dupã anul 1999 în þarã s-a
restabilit creºterea economicã.

Cele mai importante evenimente în
drumul nostru spre Europa sunt

urmãtoarele:  în iunie 1995 RM, prima
dintre þãrile CSI, a fost admisã în Consiliul
Europei; în iulie 1998 a intrat în vigoare
Acordul de parteneriat ºi cooperare între
UE ºi RM (semnat în noiembrie 1994); iar
în 2001 Moldova a devenit membru cu
drepturi depline al OMC ºi al Pactului de
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Au
fost semnate zeci de tratate ºi convenþii
interguvernamentale în domeniul politicii,
economiei ºi culturii. Urmeazã altele. ªi
acum structurile statale urmeazã sã depunã
un efort considerabil pentru ca toate aceste
documente sã nu rãmânã „declaraþii de
intenþii”, dar sã fie realizate în practicã.

Este naiv sã considerãm cã aderarea RM
la UE e un lucru foarte apropiat. Urmeazã
ani ºi ani de lucru de pregãtire în domeniul
armonizãrii legislaþiei, drepturilor ºi
libertãþilor omului, ameliorãrii economiei
ºi consolidãrii statalitãþii. ªi aici un rol
important i se atribuie societãþii civile.
Acest fapt necesitã o atenþie sporitã, dat
fiind faptul cã, deºi orientarea pro-
europeanã a RM este fixatã deja în mai
multe documente de stat, reacþia societãþii
faþã de aceastã problemã este ambiguã.
Astfel, potrivit studiilor sociologice din
noiembrie 1997, pentru aderarea RM la UE
s-au pronunþat 32 la sutã din respondenþi
(CISR), în noiembrie 2000 (IPP-CIVIS) –
38 la sutã, în ianuarie 2001 (IPP-CSOP) –
53 la sutã, iar în aprilie 2002 (IPP-IAMS) -
40 la sutã. Printre tineretul cu vârsta
cuprinsã între 18 ºi 29 de ani acest indicator
s-a dovedit a fi mai mare – 52 la sutã. Totuºi,
cel puþin 20-25 la sutã nu s-au decis încã
asupra poziþiei lor. Este evident cã
populaþia se aflã într-un vid informaþional
ce þine de relaþiile integrãrii europene ºi de
traseul pe care va urma sã-l parcurgã RM.

Elena DANILESCU,
studentã la Facultatea

de Tehnologii ºi Management în
Industria Alimentarã, UTM

AM O ÎNTREBARE!

Ce reprezintã organizaþia
studenþilor?

Am auzit cã avem ºi noi, studenþii, o
organizaþie a noastrã. ªtiþi cumva ce
reprezintã aceasta?

A. Bivol, UTM
Organizaþia în cauzã se numeºte Uniunea

naþionalã a studenþilor ºi tinerilor din Moldova
(UNSTM) ºi a fost fondatã în 2000. Membri
ai UNSTM sunt peste 20 de mii de studenþi,
liceeni ºi profesori din aproape 30 de instituþii
de învãþãmânt superior( private ºi de stat) din
R. Moldova. Uniunea se ocupã de
implementarea diferitelor proiecte socio-
culturale, între care: organizarea congreselor
ºi conferinþelor ºtiinþifice, plasarea tinerilor în
cadrul muncii, soluþionarea unor probleme ale
tinerilor, precum ºi desfãºurarea mai multor
concursuri din sfera cultural-distractivã.

Pentru cine nu ºtie despre ce este vorba,
notãm câte ceva despre activitatea UNTSM,
din cele aflate de la preºedintele acesteia,
Eugeniu Balan. Astfel, timp de patru ani de
activitate, UNTSM a organizat concursul de
frumuseþe ºi inteligenþã “Lady Universitatea”,
care se desfãºoarã anual sub patronajul
parlamentului. Menþionãm cã participantele
pot fi studente atât la USM, cât ºi la alte
instituþii de învãþãmânt. În luna noiembrie, la
“Yellow Submarine”, a avut loc o întrunire a
asociaþiilor de mediu “Credinþa” ºi “Viitorul
verde”, UNSTM fiind singurul partener
strategic din R. Moldova al acestora. De
asemenea, UNSTM negociazã cu câteva
bãnci în vederea alocãrii burselor pentru
studenþii din universitãþi ºi colegii cu merite
deosebite la învãþãturã. Tot UNSTM, având
grijã de lumea spiritualã a membrilor sãi, le
oferã acestora pe gratis invitaþii la teatru,
cinema, discoteci.

În 2003, UNSTM a fost prezentã ca
membru consultativ în cadrul ESIB-ului
(Uniunea Studenþilor din Europa), urmând
ca în 2004 sã devinã membru cu drept de vot
al acestei organizaþii.

Pentru a deveni membru al UNSTM
trebuie sã depuneþi douã fotografii color ºi
copia xerox a buletinului, inclusiv a fiºei cu
viza de reºedinþã, la sediul organizaþiei.

“Timpul”, 26 decembrie 2003
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Ungureanu, conf.dr., prorector UTM,
Valerian Dorogan, prorector pentru
cercetarea ºtiinþificã, UTM.

Nicolae Petricã, ºeful Catedrei
Militare, general de brigadã, a spus
studenþilor cã odatã cu depunerea
jurãmântului ei ºi-au luat un angajament
faþã de unitatea militarã, în care au trecut
instruirea, precum ºi faþã de þara în care
trãiesc ºi poporul acesteia.

O bunã parte din pãrinþii
absolvenþilor au fost ºi ei prezenþi,
manifestându-ºi astfel voinþa de a fi
alãturi de odraslele lor în aceastã zi, pe
care prorectorul D. Ungureanu a numit-o
„o zi sacrã în viaþa lor”.

Dupã depunerea jurãmântului,
studenþii au defilat în marº, dând
onorurile cuvenite tuturor celor prezenþi.

Absolvenþii au trecut cursul de
instruire în cadrul Catedrei Militare timp
de 4 luni, obþinând în final gradul de
sergent.

Iulian PROCA

 La solemnitatea ce s-a desfãºurat la
Regimentul de Transmisiuni al Forþelor
Armate ale RM, au fost prezenþi Dumitru

Au jurat credinþã Patriei
La 30 ianuarie a.c. 94 de studenþi ai

UTM au depus jurãmântul militar dupã
ce au absolvit Catedra Militarã. Într-o
atmosferã solemnã ei au jurat credinþã
Republicii Moldova ºi poporului ei.

La catedrele Facultãþii de Inginerie ºi
Managment în Construcþia de Maºini
(FIMCM) am cules informaþii foarte
interesante, ce vorbesc elocvent despre
buna calitate a diplomelor UTM.

Mai întâi, vom sublinia cã tinerii ingineri
licenþiaþi de cum ies din aulele UTM sunt angajaþi
fãrã nici o rezervã la întreprinderile de profil din
republicã, cum ar fi: Uzina „TOPAZ”, Centrul
de Cercetare ºi Producþie Hidrotehnicã,
societãþile pe acþiuni ”Moldova-hidromaº”,
„Moldagrotehnica”,  „Electromaºina”,
„Hidropompa”, „Tracom”, „Aviatehnologie”,
„Agromaºina”, „Rãut”, „Prut” etc.

Numai la întreprinderea „Electromaºina” au
fost angajaþi la posturi inginereºti 25 de
absolvenþi de la specialitãþile: „Tehnologia
Fabricãrii Automatizate” (TFA), „Tehnologia
Construcþiilor de Maºini” (TCM), „Maºini-
unelte ºi Scule” (MUS).

Absolvenþii (FIMCM) demonstreazã
cunoºtinþe solide în aspecte pur inginereºti, cum
ar fi: tehnologii moderne de prelucrare a metalului
prin aºchiere, deformarea plasticã sau cu laser
la maºini-unelte cu control numeric – aparate
sofisticate, care lucreazã foarte productiv, dar
pot fi dirijate doar de ingineri. Maºinile-unelte
cu control numeric devin operante numai dacã
sunt programate, iar programarea lor este pe
mãsura cunoºtinþelor moderne, pe care le obþin
absolvenþii FIMCM.

Astãzi proiectãrile tehnice în þãrile industrial
dezvoltate se fac numai cu asistarea
calculatorului. Absolvenþii FIMCM stãpânesc
în volumele cerute de industria contemporanã
proiectãrile asistate de calculator în sistemele
CAD, CAE, CAPP, CAM, PDM, CALS.
Înzestrarea cunoºtinþelor la absolvenþii FIMCM

cuprinde ºi cele mai noi realizãri în domeniul
tehnologiilor în construcþia de maºini, cum ar fi:
“Hig Speed Machining” (HSM) –  prelucrarea
uscatã (ecologicã) a metalului. Vom evidenþia ºi
pregãtirea bunã inginereascã în ceea ce priveºte
elaborarea tehnologiilor de integrare a
prelucrãrilor de diferitã origine fizicã la o singurã
maºinã-unealtã.

La pregãtirea pur inginereascã a
absolvenþilor vom adãuga neapãrat ºi aspectul
managerial – vederea lor de ansamblu asupra
producþiei. Ei, într-adevãr, au cunoºtinþe
serioase pe direcþia conceptelor moderne de
organizare a sistemelor de producþie în
domeniul tehnologiei construcþiei de maºini,
fapt ce ridicã foarte mult valoarea profesionalã
a unor asemenea ingineri. De aceea, absolvenþii
FIMCM sunt ceruþi cu insistenþã nu numai la
întreprinderile din republicã, dar ºi în mai multe
þãri din Europa, la funcþii de ingineri-tehnologi,
ºefi de secþii, ingineri-constructori. Sigur cã
intrã în discuþie ºi factorul lingvistic al þãrii
respective.

Decanul FIMCM, dl Alexei Toca, conf. dr.,
ºeful Catedrei “Proiectarea ºi Fabricarea
Maºinilor Agricole” dl Vasile Ajder, conf. dr.,
au subliniat importanþa limbii engleze, care se
studiazã la facultate, deoarece engleza, de fapt,
este suportul terminologic în materia tehnicã în
toate þãrile, iar, ajuns în þara respectivã,
absolventul repede îºi însuºeºte la nivel de
comunicare ºi limba naþionalã.

Astfel, în Slovenia lucreazã absolvenþii
noºtri din ultimele promoþii: Iurie Andronachi,
Nicolae Balan, Sergiu Cherdivarã, Pavel
Bacalu, Ion Filimon, Andrei Galiþchi, Sergiu
Lupei, Mihail Panfil ºi Ivan Crimov.  Cu toþii
s-au încadrat la o uzinã modernã cu denumirea

“SIP” din oraºul Sempeter. ªi tot la Sempeter,
la o altã uzinã – “Bori”, funcþioneazã  cu succes
absolvenþii UTM Sergiu Goncear, Gheorghe
Ojog,  Viorel Pascaru, Tudor Plãcintã,
Natalia Axenti, Oleg Carai, Alexandru
Dulgheru, Ion Marin, Gheorghe Moga,
Mihail Vartic, Alexandru Zbârnea, Veaceslav
Cerchez, Alexandru Cernica, Ion Eni, Anatol
Proca, Marcel Ceruþã ºi Petru Maler. În capitala
Sloveniei, or. Liubliana, la uzinele “Climat” ºi
“Holinvest”, au fost angajaþi absolvenþii noºtri
Sergiu Marian ºi Andrei Cosovici.

Au demonstrat cunoºtinþe, aptitudini ºi
competenþe profesionale înalte ºi absolvenþii
noºtri angajaþi la cunoscuta Uzinã “Saliut” din
Moscova: Vitalie Adam, Nicolae Dorogan,
Dumitru Ipatencov, Veaceslav Veleanschi
ºi Grigore Bolocan.

Un caz oarecum curios, dar semnificativ
în contextul dat s-a întâmplat cu ocazia vizitei
preºedintelui Dumei de Stat dl Ghenadie
Selezniov la Uzina “Saliut” din Moscova.
Înaltul oaspete s-a apropiat de unul din tinerii
ingineri ºi, vãzând cum lucreazã de bine, l-a
întrebat dacã a absolvit vestita Universitate
Tehnicã “Bauman” din Moscova. La care cel
întrebat a rãspuns: “Nu, am absolvit
Universitatea Tehnicã din Moldova!” În
continuare demnitarul de stat l-a întrebat pe
ºeful secþiei, un alt tânãr inginer, dacã poate
acesta a absolvit Universitatea “Bauman”. Însã
ºi acesta a venit cu acelaºi rãspuns:
“Universitatea Tehnicã din Moldova!”, fapt ce
a fost interpretat ca o plãcutã surprizã.

Absolventul Vitalie Uþicã s-a încadrat cu
succes în munca de inginer la o firmã pentru
motoare de iaht în Spania. Absolventul
Veaceslav Verdeº – în Italia; Iulian Poia – în
Franþa; Vitalie Þapu – în România.

Am insistat în mod special asupra acestor
liste, numind ºirul de absolvenþi ai  FIMCM,
indicând ºi uzinele, firmele, þãrile respective,
pentru a demonstra cu argumente clare cã
diplomele UTM au valoare europeanã. Iatã încã
un moment elocvent în acest sens: în preajma
absolvirii, când se susþin proiectele de diplomã,
pe culoarele facultãþii deja circulã emisari din þãri
strãine pentru a invita la lucru tinerii noºtri
absolvenþi.

Vom sublinia în context efortul ºi
pregãtirea înaltã a colectivelor profesoral-
didactice, care asigurã asemenea succese. Este
vorba de catedrele “Tehnologia Construcþiilor
de Maºini” (pânã în decembrie 2003 ºeful
acesteia fiind Alexei Toca, conf. dr.), “Utilaj
Tehnologic ºi Scule” (ºef – Petru Stoicev, conf.
dr. hab.), “Proiectarea ºi Fabricarea Maºinilor
Agricole” (ºef – Vasile Ajder, conf. dr.), iar
însãºi FIMCM a fost condusã mulþi ani de dl
Vasile Javgureanu, prof. univ. int., dr.

Ne putem deci mândri cu asemenea
rezultate. Ne vom mândri, dar nu vom slãbi
aþa, cãci progresul educaþional trebuie mereu
alimentat.

Leo LEON

Absolvenþii FIMCM – ingineri în republicã, dar ºi în þãri strãine:
Rusia, Slovenia, Spania, Italia, deci...

 FIMCM – diplome de nivel european

La sãrbãtorirea Anului Nou,
de exemplu, toate facultãþile au
prezentat echipe numeroase de
artiºti-amatori în sala „BIAX”
din incinta Uzinei „Mezon” ºi
au demonstrat o petrecere plinã
de inventivitate, vioiciune ºi
culturã tradiþionalistã privind
Revelionul.

Rectorul cu toþi prorectorii au fost ºi Domniile lor aici, „molipsindu-se” de iureºul
spiritului vesel al sutelor de studenþi. Au fost dansuri de societate, naþionale, jocuri, dar,
principalul, desigur, hãiturile. Acestea au fost „garnisite” ºi cu „buhai”, ºi cu „caprã”.
Textele destul de inventive, inteligente ºi rostite cu dãrnicie d glas.

Rectorul, prorectorii, decani s-au constituit într-un fel de juriu, iar în plus
s-au înmânat  cum se cuvine colaci  º i  sume frumuºele  de bani  din partea
rectoratului,  apoi a sindicatului studenþilor.  Vom consemna aici strãduinþa
sindicatului, sub conducerea tânãrului profesor Anatol Alexei, de a fi invitat ºi
artiºti profesioniºti ºi, în genere, de a fi organizat o petrecere largã.

Deci la hãituri: locul I – echipa FIMCM, locul II – echipa FTMIA, locul III –
echipa FUA, iar toate celelalte echipe, precum s-a spus cu inteligenþã – locul IV.

Omul petrece bine, când are succese bune în muncã. În ansamblu, UTM merge
cu succese bune în multe privinþe, dacã ºi þãrile strãine iau cu plãcere licenþiaþii
noºtri.

De bunã seamã, vigoarea UTM se reflectã ºi în sãrbãtori.

Cor. „Mes. Univ.”

Vigoarea UTMVigoarea UTMVigoarea UTMVigoarea UTMVigoarea UTM
se vede ºi înse vede ºi înse vede ºi înse vede ºi înse vede ºi în

sãrbãtorisãrbãtorisãrbãtorisãrbãtorisãrbãtori

KNAUF la FCGC
Catedra “Tehnologia Construcþiilor” din

cadrul FCGC organizeazã în mod constant
întâlniri de lucru cu reprezentanþii producþiei.
Astfel, recent, la catedrã a sosit dl Alexandru
Fedulov, dr., specialist de la Compania
germanã KNAUF.

Cu aceastã ocazie, studenþii ºi profesorii
de la FCGC, precum ºi colegii lor de la FUA
invitaþi anume, au avut prilejul sã acumuleze
cele mai noi informaþii, inclusiv ºi prin
demonstrãri, privind tehnologiile de finisare
a construcþiilor. Asemenea seminare ridicã
sesizabil calitatea procesului de instruire
universitarã a viitorilor constructori.

Victor TOPOREÞ,
ºeful Catedrei “Tehnologia

Construcþiilor”, conf. dr.

ÎMI AMINTESC...
Stagiul lingvistic ºi

cultural în Québec,
Canada, desfãºurat în
cadrul cooperãrii dintre
Universitatea Laval ºi
Filiera Francofonã
“Informatica”  (UTM) a
Agenþiei Universitare
Francofone din Chiºi-
nãu, mi-a oferit marea
ºansã de a descoperi o
altã civilizaþie ºi o altã culturã – pe cele ale
Canadei franceze.

Prin unicitatea sa, Québec a transformat
visurile mele în niºte realitãþi ce vor rãmâne
pentru toatã viaþa în inima mea.

În timpul acestui stagiu noi, ºase studenþi
ai gr. FI-001, FCIM: Victor Agheluþã, Sergiu
Cibotaru, Andrei Ciofu, Sergiu Dudnic, Nistor
Grozavu ºi eu, Elena Malai, am descoperit
Québecul istoric, politic ºi cultural ºi ne-am
perfecþionat limba francezã, graþie
comunicãrii cu tineri din diverse þãri
francofone ºi vizitelor captivante la Adunarea
Naþionalã, Place Royale, Observatorul
Capitalei, Muzeul Americii franceze, Muzeul
Civilizaþiei, Muzeul Naþional de Arte din
Québec, cascadele Montmorency etc.

De asemenea, am luat cunoºtinþã de
modul de lucru al unei întreprinderi strãine
în domeniul tehnologiilor informaþionale,
prin intermediul a douã vizite întreprinse la
DMR Conseil, membru strategic al familiei
Fujitsu, o societate internaþionalã ce oferã
servicii în materie de comerþ electronic,
concepte, dezvoltã ºi pune în aplicare soluþii
ce amelioreazã în mare mãsurã randamentul
întreprinderilor, ºi X-media, o întreprindere
din Québec specializatã în concepþia ºi
realizarea site-urilor Internet.

Gazdele noastre, dl André Gamache ºi
dna Nicole Tourigny, au fãcut tot posibilul
ca acest stagiu sã fie cît mai interesant ºi
productiv, lucru care le-a reuºit, pentru care
le spunem un mare mulþumesc. De asemenea,
aº dori sã-i mulþumesc dlui Victor ªontea,
fost decan FCIM, care a contribuit mult la
realizarea acestui proiect.

Elena MALAI,
studentã, FCIM

Un grup de ingineri, absovenþi UTM
la uzina “Sliut”, Moscova
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2.7.2. În scopul creãrii unui fond de carte, care ar asigura schimbul de publicaþii cu centre info-
documentare din þarã ºi de peste hotare, o parte din lucrãrile cadrelor didactice editate la U.T.M. sã
fie transmise bibliotecii.

2.7.3. Va fi creatã pagina Web a bibliotecii, care va permite accesarea catalogului din exteriorul
reþelei locale.

2.9. În domeniul relaþiilor cu colegiile afiliate:
2.9.1. Vor fi extinse ºi se vor diversifica relaþiile de colaborare ale U.T.M. cu colegiile afiliate în

cadrul Comunitãþii Politehnice, þinând cont de schimbarea statutului colegiilor, care au fost recent
transformate în instituþii de învãþãmânt mediu de specialitate.

2.9.2. În contextul schimbãrilor Statutului colegiilor afiliate, se vor  elabora conceptul de
continuitate a studiilor colegiu-universitate.

2.9.3. Se va acorda sprijinul metodic necesar pentru acreditarea colegiilor afiliate.
2.10. În domeniul sportului ºi activitãþii cultural-artistice:
2.10.1. Administraþia U.T.M. va intensifica eforturile întru reabilitarea ºi dezvoltarea în continuare

a bazei sportive a U.T.M.
2.10.2. Având în vedere succesele ansamblului folcloric „Tinereþea” ºi ale fanfarei universitare

ºi luând în considerare necesitatea creãrii condiþiilor pentru îmbinarea armonioasã a studiilor cu alte
activitãþi socio-culturale, administraþia campusului studenþesc va delimita un etaj în unul din cãminele
universitãþii pentru cazarea acestui activ studenþesc.

2.11. În domeniul activitãþii ziarului „Mesager Universitar”:
2.11.1. A considera prioritar pentru ziarul universitar aspectul educaþional ºi publicitatea

specialitãþilor U.T.M.
2.11.2. Întru eficientizarea ziarului „Mesager Universitar”, subdiviziunile U.T.M. sunt obligate

sã asigure în termene utile redacþia cu informaþii despre activitãþile lor pentru a fi popularizatã
experienþa pozitivã a colectivelor universitare.

2.11.3. Redacþia ziarului „Mesager Universitar” sã întreprindã mãsuri întru popularizarea
activitãþilor U.T.M. în presa republicanã.

2.12. În domeniul activitãþii gospodãreºti ºi construcþiilor capitale:
2.12.1. Pânã la 19 ianuarie, 2004, a elabora planul lucrãrilor de reparaþie curentã ºi capitalã

necesarã în corpurile de studii ºi cãminele universitãþii.
2.12.2. A elabora planul lucrãrilor pentru construcþii capitale (reconstrucþii, consolidãri), dupã

cum urmeazã:
- corpul de studii al Facultãþii Radioelectronicã ºi Telecomunicaþii;
- cãminul nr.7 din str.Studenþilor, cu 438 locuri;
- corpul de studii al F.I.U., campusul Râºcani (fosta grãdiniþã de copii);
- corpul de studii nr.1, bd.ªtefan cel Mare, 168, consolidarea construcþiei;
- sala de sport, campusul Râºcani;
- complexul sportiv.
2.13. În domeniul optimizãrii consumului de resurse energetice ºi materiale:
2.13.1. Administraþia universitãþii sã ia mãsuri concrete de utilizare raþionalã a alocãrilor financiare

de la buget ºi din contul special inclusiv, sã stabileascã limitele anuale ale consumului de energie
electricã, termicã, apã ºi gaze pentru fiecare corp de studii ºi de cãmin.

2.13.2. Decanatele facultãþilor, Serviciul Administrativ ºi Construcþii Capitale sã întreprindã
mãsuri concrete de economisire a resurselor energetice.

2.13.3. A investi comitetele de cãmin cu dreptul de control al achitãrii taxelor de cazare de cãtre
locatarii cãminelor ºi gestionãrii finanþelor acumulate sau alocate de la bugetul de stat.

Preºedinte al Senatului U.T.M.,
acad. A.ª.R.M. prof.univ. I.Bostan

Secretar ºtiinþific al Senatului,
conf. univ.dr. I.Drobenco

(urmare din pag. 3)

Energeticã
Catedra de Termotehnicã – ºef dl Valentin Musteaþã, prof. univ., dr. hab., membru-

corespondent al AªM, a primit ca donaþie din partea unei firme din Danemarca un sistem autonom
de încãlzire, al cãrui cost este 5 mii de euro. Sistemul este original ºi economic prin faptul cã nu-
ºi încãlzeºte el însuºi apa, ci o ia din fluxul centralizat al oraºului, dar mai apoi o regleazã singur
printr-un suport electric, ridicându-i sau coborându-i temperatura, nemaidepinzând de temperatura
din sistemul central al oraºului. Sistemul, performant ºi modern, sub forma unor þevi cu diametru
diferit, montate într-un fel de paralelipiped, având la diferite coturi câte un aparat mãsurãtor, va
putea încãlzi în mod autonom întregul bloc al facultãþii. Sistemul va folosi ºi ca material didactic
pentru cursul „Sisteme de încãlzire, ventilaþie ºi alimentare cu apã caldã”.

Urbanism ºi Arhitecturã
S-a construit un nou centru de calcul într-un spaþiu nefolosit anterior: douã sãli cu 45 de

locuri. S-au procurat ºi 19 calculatoare noi, performante. Designul original al mobilei a fost
executat de cãtre studenþii de la specialitatea „Arhitectura”. S-a mai procurat ºi un proiector
electronic performant cu ecran detaºabil, care prin conexiunea cu calculatorul este folosit la
prelegeri (demonstrãri prin telecomandã). „Chiºinãuproiect” – institut municipal de proiectãri,
s-a adresat la FUA pentru participare la proiectarea unui parc-pãdure în zona de sud (spre
Aeroport) a capitalei. La elaborarea ideilor au fost antrenate 12 teme pentru proiecte de diplomã.

Economie ºi Business
Noul decanat al noii facultãþi desfãºoarã energic campania de publicitate pentru a atrage un

numãr pe cât posibil mai mare de tineri dotaþi în cadrul admiterii 2004-2005.

Radioelectronicã ºi Telecomunicaþii
La Catedra “Construirea ºi Producerea Aparatajului Electronic” se aflã în derulare o fundamentalã

cercetare tehnico-ºtiinþificã pe 3 direcþii: “Inteligenþa artificialã”, “Diagnosticarea tehnicã”,
“Telecomunicaþii fiabile”. Sunt implicaþi profesioniºti experimentaþi, dar ºi tineri capabili, masteranzi,
doctoranzi: Ghenadie Bodean, conf. dr., conducãtorul ºtiinþific; Igor Mardare, conf. dr., ºeful
catedrei, Serghei Andronic, conf. dr., decanul FRT; Ion Cornea, conf. dr.; Veaceslav Sidorenco,
conf. dr.; Nicolae Secrieru, conf. dr.; Alexandru Ghincul, doctorand, UTM, profesor la Colegiul
Politehnic din Bãlþi; Natalia Emciuc, doctorand, profesor la Universitatea “Politehnica”, Bucureºti;
Veaceslav Perju, doctorand UTM; Larisa Dunai, masterand UTM; Alexandru Labuneþ,
inginer la catedrã. Tema de cercetare a fost selectatã prin concurs de cãtre Ministerul Educaþiei al
RM ºi este prevãzutã pentru anii 2000-2005. Deja au fost obþinute 3 brevete de invenþie, iar altele
3 se aflã în stadiu de elaborare. Au fost prezentate comunicãri ºtiinþifice la conferinþe internaþionale
în România, Turcia, Ucraina, Rusia, publicate articole ºtiinþifice în reviste academice.

Industrie Uºoarã
La concursul de frumuseþe “Miss Word”, care s-a produs în China

(2003), în final au fost premiate ºi modelele-rochii. Din 106 modele, printre
primele 5 premiante s-a aflat ºi “Republica Moldova”. Autoarea modelului
de rochie este absolventa FIU, Catedra “Modelarea Confecþiilor din Þesãturi
ºi Tricoturi”, dra Constanþa Ciobanu, actualmente constructor-modelier
la firma “Zukko” din Chiºinãu. Dna Stela Balan, dr. ing., ºefa catedrei
amintite, a menþionat deosebitul talent al Constanþei Ciobanu, care, de
altfel, înseamnã ºi muncã devotatã.

Cadastru, Geodezie ºi Construcþii
Dna Liuba Usturoi, metodistã în secþia studii fãrã frecvenþã a FCGC, ne-a relatat cã la 1

ianuarie a.c. facultatea a înregistrat un spor considerabil al contingentului de studenþi – 422, faþã

ªtiri de la facultãþi de 150  în luna iunie 2003. Acest fapt îmbucurãtor se datoreazã, în special, intensificãrii activitãþii în
ramura de construcþii a þãrii, dar ºi deschiderii în cadrul facultãþii a unor specialitãþi noi – “Drept
patrimonial”, “Evaluarea imobilului”. Facultatea se mândreºte, pe bunã dreptate, ºi cu nivelul sporit
al reuºitei la secþia f/f, care la 1 ianuarie 2004 a constituit 54%. Un indicator pozitiv de ultimã orã
este ºi editarea manualului “Economia ºi managementul mediului” ºi a ghidului “Economia mediului.
Îndrumar metodic pentru aplicaþii practice”, apãrute la finele anului 2003, autori – Liuba Usturoi,
lector superior, ºi Tatiana Sãnduþã, dr. conf. Noile apariþii editoriale sunt foarte solicitate pentru
ajutorul metodic ºi practic acordat  prin descifrarea numeroaselor exemple de probleme ºi situaþii
similare celor existente astãzi la întreprinderile unde activeazã studenþii secþiei f/f.

Tehnologie ºi Management în Industria Alimentarã
Dl Anatol Bãlãnuþã, ºeful Catedrei de Enologie, subliniazã cã din

1965 în cadrul specialitãþii au fost pregãtiþi cca 2000 de enologi.
Majoritatea lor lucreazã în republicã, iar unii ºi în strãinãtate: 7 – în
Italia, 3 – în România, 2 – în Franþa, alþii 2 – în Portugalia etc. Astãzi
catedra se orienteazã spre o mai strânsã legãturã cu producþia, pentru a
amplifica mereu calitatea de pregãtire a cadrelor. Întreprinderile enologice
ajutã la modernizarea laboratoarelor catedrei. Firma moldo-francezã
“Lion-Gri” amenajeazã la catedrã o salã de degustare, unde studenþii se
vor antrena în analiza organolepticã. Ajutã catedra ºi societãþile pe
acþiuni “Aroma”, “Doina-Vin”, “Carahasani”, “Cazaiac-Vin” din UTA
Gãgãuzia etc.  7 absolvenþi ai Enologiei-UTM au devenit pe parcursul
anilor doctori habilitaþi.  În anul curent specialitatea prevede sã aibã o
promoþie de 46 de absolvenþi.

Inginerie ºi Management în Mecanicã
La Catedra “Transportul auto” (ºef dl Vladimir Ene, conf. dr. ing.) recent a apãrut un manual

foarte cuprinzãtor –  “Tehnologii avansate la alimentarea motoarelor auto”, editat împreunã cu
specialiºti de la întreprinderea “Taxi-service” ºi profesori de la ºcoli profesional-tehnice.

Manualul serveºte drept carte de cãpãtâi pentru studenþii de la facultate, colegiile de profil,
precum ºi pentru specialiºtii din transportul auto. Cartea are un caracter enciclopedic ºi vizeazã
tipurile de benzine, combustibili gazoºi ºi motorine din þãrile CSI ºi România; aspectele de
ameliorare a caracteristicilor ecologice ale motoarelor auto; normele de poluare auto pentru
“Euro-4” – standard de reglementare a limitãrii noxelor, precum ºi în metodele de determinare
ºi mãsurare a poluanþilor.

Inginerie ºi Management în Construcþia de Maºini
Pe 12 februarie a.c. la facultate a avut loc constituirea seminarului ºtiinþific al tinerilor cercetãtori.

Este vorba de o acþiune ce se preconizeazã sã se desfãºoare constant, cu o periodicitate de o datã la douã
luni. În cadrul seminarului tinerii cercetãtori în ºtiinþã ºi tehnicã îºi vor demonstra în faþa colegilor lor,
precum ºi a cercetãtorilor consacraþi – doctori ºi doctori habilitaþi – rodul muncii pe acest ogor mãnos
al investigaþiilor ºtiinþifice.  Seminarul este un fel de rampã de lansare a tinerilor, astfel ca mâine-
poimâine rândurile savanþilor noºtri sã fie mereu completate, cãci universitatea îºi sporeºte valoarea
didacticã anume prin cercetãri ºtiinþifice continue. Iniþiat de noul decan Alexei Toca ºi specialiºtii
tuturor catedrelor, seminarul este un ecou oportun la principiile Procesului de la Bologna, care pun la
temelia calitãþii universitare anume capacitatea de cercetare ºtiinþificã. Aceastã acþiune, pe drept cuvânt,
este demnã de urmat cu toatã energia ºi de celelalte facultãþi.

Primii tineri care au “pornit trenul” sunt: Maxim Vaculenco, cu raportul “Contribuþii privind
controlul de precizie a angrenajului precesional” ºi Andrei Nastas cu raportul “Diversificarea ºi
optimizarea constructiv-funcþionalã a sculelor de prelucrat solul”. Ambii sunt lectori superiori la
Catedra “Proiectarea ºi Fabricarea Maºinilor Agricole”, condusã de Vasile Ajder, conf. dr.  La seminar
au participat cca. 50 de tineri cercetãtori ai facultãþii.

În mediul studenþesc de la UTM se
cunoaºte mai mult sau mai puþin sfera  noþiunii
“protecþie civilã”. În acest sens se predã un curs,
susþinut de catedra apropiatã de aceastã noþiune,
cãci  se numeºte Catedra “Protecþia Muncii ºi
Mediului”.

Mai slab stau lucrurile în eºalonul “de sus”
– cadrele didactice, inginerii, personalul tehnic,
factorii de conducere a facultãþilor ºi celorlalte
subdiviziuni ale universitãþii. Tocmai de aceea
a fost binevenitã iniþiativa rectoratului de a porni
instruirea mai aprofundatã a acestui eºalon
atunci când imediat dupã ºedinþa Consiliului de
Administraþie din 5 februarie a.c. a fost
organizatã prima lecþie.

Specialistul în materie dl Ivan Saburov,
colonel în rezervã la Catedra Militarã a UTM, a

Protec\ia civil=: [tim ce este?

efectuat un tur de orizont a problemei pe douã
aspecte: ce conþine în sine subiectul “Protecþia
civilã” ºi de ce e nevoie ca lumea – toþi, absolut
toþi membrii societãþii, de la vârsta de 8 ani – sã
se  instruiascã în acest sens.

Protecþia ºi salvarea potenþialului uman ºi
material, în cazul diferitelor calamitãþi sau
conflicte militare, este o sarcinã primordialã a
statului, deci a tuturor instituþiilor lui, deci
inclusiv a UTM în toate celulele sale, pânã la
fiecare persoanã individualã. Acest lucru
trebuie conºtientizat profund ºi acest scop a
fost urmãrit tocmai prin prima lecþie-instruire a
stratului responsabil de inºi din marele
organism al universitãþii.

Cor. “Mes. Univ.”

“MISS DREPT PATRIMONIAL-2003”
Catedra “Drept patrimonial”, FCGC, la 05.12.2003 a fãcut un prim pas artistic prin lansarea

concursului “Miss Drept Patrimonial-2003”. Au participat 15 studente, ale cãror trãsãturi minunate
interioare ºi exterioare au fost descoperite de juriu ºi de invitaþi (Vudvud Oxana, Doneþ Marina,
Pocitarenco Ana, Þaran Victoria, Triboi Viorica,  Lungu Marina, Bujor Aliona,  Cara Mariana,
Ulianova Olga, Tudos Olga, Ureche Tatiana, Dogaru Tatiana, Proþenco Cristina,  Pãduraru Svetlana,
Anghel Natalia). Gazdele acestui show au fost lectorii catedrei Viorica Ursu ºi Alexei Moglan.
Concursul s-a desfãºurat în douã etape. Prima etapã a cuprins cinci probe. Spre bucuria unora ºi
spre mâhnirea altora, la etapa a II-a au mers: Þãran Victoria, Cara Mariana, Ulianova Olga, Tudos
Olga, Ureche Tatiana, Dogaru Tatiana, Proþenco Cristina, Anghel Natalia.

Etapa a doua a cuprins douã probe. Proba întâi s-a numit “Prezentarea de modã”. Cele opt
finaliste au arãtat stilul ºi calitatea vestimentaþiei care le caracterizeazã. Cea de-a doua probã a fost
legatã de specialitate – “De ce doresc sã îmbrãþiºez profesia de jurist?”. În marea finalã au ieºit
urmãtoarele concurente: Natalia Anghel (vice-miss), Olga Ulianova (vice-miss), Ana Pocitarenco
(Miss Simpatie), Olga Tudos (Miss “Drept Patrimonial-2003”).

Cor. “Mes. Univ.”
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NOUL DECAN AL FCIM –
ION BALMUª

În ºedinþa din 27 ianuarie 2004 Senatul UTM a ales,
prin vot secret, în funcþia de decan al Facultãþii de
Calculatoare, Informaticã ºi Microelectronicã, pe dl Ion
Balmuº, conf. dr., fost prodecan al aceleaºi facultãþi.

Iatã doar câteva crâmpeie din CV-ul noului decan al
FCIM, dlui Ion Balmuº:

Nãscut la 13 februarie 1955, satul Bogzeºti, raionul
Teleneºti.

1972 – a absolvit ªcoala medie din Teleneºti.
1977 – a absolvit Universitatea de Stat din Chiºinãu,

specialitatea “Fizica”, Facultatea de Fizicã.
1987 – a susþinut teza de doctor în ºtiinþe fizico-matematice, specialitatea “Fizica

semiconductorilor ºi dielectricilor”.
1977-1983 – inginer, inginer superior, colaborator ºtiinþific la filiala

moldoveneascã a Institutului Unional de cercetãri în domeniul surselor de curent.
1983 – prezent – Universitatea Tehnicã a Moldovei, colaborator ºtiinþific, lector

asistent, lector superior, conferenþiar la Catedra “Mecanica teoreticã”.
2000 – prezent – conferenþiar (prin cumul) la Catedra “Tehnologii Informaþionale”.
1998 – 2002 – secretar responsabil al Comisiei de Admitere a UTM.
Din 1996 – prodecan al Facultãþii de Calculatoare, Informaticã ºi Microelectronicã.
Publicaþii – 50, inclusiv o monografie (1992).
Cãsãtorit, doi copii.

Este vorba de proiectul TEMPUS cu
denumirea “Crearea reþelei naþionale de
formare continuã multidisciplinarã în
Republica Moldova” prevãzut pentru 2 ani
ºi care se realizeazã sub conducerea Centrului
de Perfecþionare ºi Recalificare a Cadrelor,
structurã a  UTM, în colaborare cu diferite
instituþii de specialitate din Franþa.

Cu câtva timp în urmã am avut bunul
prilej de a discuta în tema proiectului
nominalizat cu dnii Valentin Amariei,
directorul Centrului de Perfecþionare ºi
Recalificare a  cadrelor, prorector UTM, ºi
Christian Pages, coordonatorul
proiectului, profesor la “Ecole Nationale
d’ingenieurs” din or. Saint-Etienne, Franþa.

Christian Pages tocmai susþinea în
incinta UTM un modul francofon în faþa
viitorilor formatori (astfel se vor numi
specialiºtii în formarea continuã a cadrelor)
în tema “Sistemul calitãþii” bazat pe
standardele europene “ISO-9000” în
versiunea “2000”. Christian Pages, de
altfel, ca ºi colegii sãi francezi, opereazã
în cadrul lecþiilor cu materiale didactice
foarte expresive – demonstrarea filmelor
la ecranul TV din experienþa de gestionare
a sistemului calitãþii în economia Franþei.
Vom mai adãuga aici cã modulul francofon
predat de dl Pages a conþinut ºi modele de
învãþãmânt la distanþã. Acest lucru este
necesar formatorilor noºtri, deoarece se are

în vedere anume o reþea de puncte
didactice privind formarea continuã a
cadrelor, ºi anume – un punct la Bãlþi, al
doilea – în centru, la Hânceºti ºi al treilea
– la Cahul. Or, în cadrul viitoarei reþele se
va aplica ºi modelul învãþãmântului la
distanþã.

De altfel, 24 din formatorii prezenþi la
modulul predat de dl Pages încã în varã
au avut deja posibilitatea sã cunoascã pe
viu, cum se spune,  în Franþa, unde ei au
avut un stagiu special, diferite aspecte ale
formãrii continue a cadrelor, inclusiv prin
modelul învãþãmântului la distanþã.

Dl Amariei subliniazã faptul cã Ecole
Nationale d’Ingeneurs din or. Saint-
Etienne are o bogatã experienþã în privinþa
formãrii continue a cadrelor, iar în acest
sens ea colaboreazã cu o altã universitate
din or. Portcmouth din Marea Britanie. Aºa
se face cã în cadrul proiectului TEMPUS
“Crearea reþelei naþionale de formare
continuã multidisciplinarã în Republica
Moldova” la UTM a fost realizat ºi un
modul predat de reprezentantul Univer-
sitãþii din Portsmouth, dl Jones Graham.
D-sa a tratat tema “Managementul
organizaþional”, dar a efectuat ºi un studiu
de caz la  SA “Artima” din Chiºinãu, unde
director este dna Alexandra Can, membru
al echipei de formatori la centrul nostru
de la UTM.

desemnate în Chiºinãu: “Artima” ºi
“Aroma”.

În cadrul aceleiaºi sesiuni de finalizare
fiecare formator va prezenta ºi un fragment
privind învãþãmântul (formarea) la distanþã.
Aceste prezentãri se vor produce în sala
specializatã pentru învãþãmântul la distanþã,
situatã în blocul 6 de studii al UTM. Pentru
început, învãþãmântul la distanþã se va
efectua sub formã de simulare la computere.
Sãli amenajate cu computere pentru
învãþãmântul la distanþã sunt deja amenajate
la Bãlþi, Hânceºti ºi Cahul, astfel cã mai pe
urmã un asemenea învãþãmânt se va efectua
în formã realã prin Internet.

Cu deschiderea punctelor de formare
continuã la Bãlþi, Hânceºti, Cahul ºi, se
înþelege, la UTM, de fapt, se realizeazã prima
etapã a Reþelei naþionale de Formare
Continuã. Mai apoi va urma constituirea
diferitelor ramificãri de la punctele
nominalizate, astfel cã pas cu pas se va forma
acea “pânzã de pãianjen” care va acoperi
toate oraºele, centrele de raion etc.,
cuprinzând diferitele contingente de cadre.

În fond, acesta este scopul major al
proiectului TEMPUS “IB-JEP22080-2001”
cu denumirea “Crearea Reþelei naþionale de
formare continuã multidisciplinarã în
Republica Moldova”.

Cor. “Mes. Univ.”

Ca sã facem aici o
micã digresiune, vom
spune cã aceste
module organizate de
Centrul PRC de la
UTM sunt frecventate
cu interes de lectorii
tineri de la UTM. De
ce? Pentru cã arta
pedagogicã aplicatã în
cadrul modulelor
francofone este de mare folos oricãrui
pedagog indiferent de profilul de specialitate
îngustã, iar dacã e sã comparãm situaþia cu
munca de predare în aulele studenþeºti, tot
formare e ºi acolo, doar cã e o formare
iniþialã, ci nu una continuã, cum e cazul la
modulele nominalizate. Arta pedagogicã e
necesarã oriunde, când e vorba de predarea
unor cunoºtinþe fie teoretice, fie practice.

Revenind însã la subiectul principal al
proiectului, dl Amariei ne-a informat cã în
martie 2004  se va produce sesiunea de
finalizare a proiectului. Vor reveni la
Chiºinãu toþi experþii din Franþa ºi Marea
Britanie care au condus module pe parcursul
perioadei de 2 ani, prevãzutã de proiectul
TEMPUS. Ei vor primi într-un fel examenul
final al formatorilor. Sunt selectate trei între-
prinderi din Chiºinãu, unde  formatorii îºi
vor prezenta deja modulele lor proprii. La
întreprinderea “Moldovahidromaº”, de
exemplu, îºi va prezenta modulul cursurilor
de perfecþionare a cadrelor de acolo unul
din formatori, el însuºi fiind lucrãtor la
aceastã uzinã. Ceilalþi colegi-formatori vor
asista, iar ulterior, rând pe rând, vor prezenta
ºi ei câte un  fragment de modul în marketing,
managementul organizaþional, sistemul
calitãþii etc. atât la întreprinderea
“Moldovahidromaº”, cât ºi la celelalte douã

În perioada 10-13 decembrie
2003 la Universitatea „Tran-
silvania” din Braºov, România, a
avut loc consfãtuirea sindicalã cu
tema „Parteneriatul social în
guvernarea democraticã a institu-
þiilor de învãþãmânt superior”,
organizatã de Consiliul Repu-
blican al Sindicatului educaþiei ºi
ºtiinþei din Republica Moldova ºi
Federaþia Naþionalã a Sindicatelor
„Alma Mater” din România. Au
participat preºedinþii comitetelor
sindicale din instituþiile univer-
sitare din RM ºi România.

UTM colaboreazã fructuos de mai
mulþi ani cu Universitatea „Transilvania”
din România în domeniile educaþional,
ºtiinþific ºi sindical. În luna mai 2003
acordul de colaborare a fost semnat din
nou pentru o perioadã de 5 ani de cãtre

rectorii ºi preºedinþii de organizaþii
sindicale.

Consfãtuirea a coordonat acþiunile în
câteva domenii sindicale: schimbul de
grupuri ale colaboratorilor pentru
sejururi în perioadele de iarnã ºi varã;

Colaborare sindical=:Colaborare sindical=:Colaborare sindical=:Colaborare sindical=:Colaborare sindical=:
UTM – Universitatea “Transilvania”

seminarul internaþional sindical în
octombrie a.c. cu tema „Sindicatele
instituþiilor de învãþãmânt superior
– realitate ºi perspective de
colaborare”, dedicat aniversãrii a
40-ea a UTM, cu participarea
delegaþiilor respective din
România, Ucraina, RM.

Consfãtuirea a constatat cã
„negocierea ºi încheierea contra-
ctului colectiv de muncã la nivelul
instituþiilor este un pas legislativ,
direcþionat spre consolidarea
eforturilor administraþiilor ºi
organizaþiilor sindicale cãtre

reglementarea relaþiilor de muncã ºi a
altor relaþii sociale în unitate”.

Ion POCAZNOI,
preºedintele Comitetului sindical

colaboratori, UTM

Fãcând parte din consorþiul a trei universitãþi
moldave, alãturi de Universitatea Agrarã de Stat
din Moldova, în calitate de coordonator, ºi
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
„N. Testemiþanu”, Universitatea Tehnicã a
Moldovei este partener în proiectul TEMPUS
„Strenghening International Relations Offices”.

În cadrul acestui proiect, la 13 ianuarie 2004,
la Universitatea Agrarã de Stat din Moldova a
avut loc seminarul „Optimizarea structurii ºi
funcþiilor Oficiilor pentru Relaþii Internaþionale
la universitãþile din Moldova: realizãri, probleme
ºi perspective”.

La seminar au avut loc prezentãri vizând
studii de caz cu privire la experienþa oficiilor de
relaþii internaþionale la universitãþile din Europa,
expuse de cãtre reprezentanþii universitãþilor-
contractoare din strãinãtate: prof. Serjios
Tzorztios, Universitatea din Thessaly, Grecia;
prof. Hans Hartnagel, Universitatea din

Darmstadt, Germania; prof. Bettina Nelemans;
Universitatea Utrecht, Olanda; Fred Harper,
expert independent, Marea Britanie. Rapoarte
privind structura actualã ºi funcþiile oficiilor de
relaþii internaþionale ºi posibilitãþile de colaborare
internaþionalã la universitãþile din Moldova au
prezentat: Ala Druþã, coordonator de proiecte
internaþionale, UASM; prof. Ion Tighineanu,
prorector pentru relaþii internaþionale, UTM;
prof. Victor Vovc, prorector pentru relaþii
internaþionale, USMF. Prof. Valentin Arion,
directorul Biroului Naþional de Coordonare
TEMPUS, a informat asistenþa despre
posibilitãþile ºi realizãrile programului în
Moldova. Dr. Victor Roºca, prorector pentru
relaþii internaþionale, UASM, a prezentat
rezultatele unui sondaj realizat la cele trei
universitãþi din Moldova, care  a avut drept scop
identificarea necesitãþilor pentru restructurarea
oficiilor de relaþii internaþionale.

OFICIILE
PENTRU RELAÞII
INTERNAÞIONALE
LA UNIVERSITÃÞILE
DIN MOLDOVA

Angela TUDOSE,
coordonator, Departamentul Cooperãri

Internaþionale, UTM

“Estetica
arhitecturalã”

ºi designul urban
Astfel se numesc  cursurile, nou

introduse în anul universitar 2002-
2003 la Catedra de Arhitecturã,
FUA.

Cursurile lãrgesc orizontul
profesional al tinerilor specialiºti.

V. Gaidaº,
ºeful catedrei de

Arhitecturã

(din darea de seamã a Catedrei
pe anul universitar 2002-2003)

ªtiri de la facultãþi: CIM
La Catedra “Tehnologii Informacionale” a absolvit prima promocie de masterat

ingineresc – 15 persoane, inclusiv 13 de la UTM. Dl Victor Beºliu, ººeful catedrei,
conf. dr., subliniaz anume aprofundarea cunoºtincelor de o asemenea calitate, pentru
c pucini specialiºti în tehnologiile informacionale pot atinge astzi parametrii daci.
El a indicat cu deosebire 3 direccii: “Baze de date – obiect orientat”, “Sisteme
informatice corporative” ºi “Inginerie asistat a soft-ului”.
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Este ºtiut faptul cã sportul
în cadrul Universitãþii
Tehnice a Moldovei
ocupã un loc
foarte important.
Aceasta se
datoreazã, în
special, Catedrei
“Educaþia
Fizicã”, condusã de
dl Petru Rusnac,
conf. dr.

Una din probele
strategice pentru sportul
universitar este proba
“lupte”, dirijatã la UTM
de dl Valentin Gangan,
lector superior. În
fiecare an la Cupa
sportului Universitar, care se
desfãºoarã între toate universitaþile
Moldovei, echipa UTM ocupã poziþii înalte în
calificãrile generale.

La  UTM învaþã peste 15 maeºtri ºi sportivi
de grad superior în luptele libere ºi greco-
romane. Ei luptã atât pe arena republicanã, cât
ºi pe cea internaþionalã.

    Printre membrii selecþionatei  UTM îi
putem menþiona :

ªendrea Vasile, FE, premiant la
campionatele universitare ºi republicane;

Zaporojan Petru, FCGC, campion al
Moldovei;

Marlian Sergiu, FIMM, campion al
Moldovei;

Guznac Alexandru, FE, campion
universitar;

Cojocaru Mihai , FE, campion al
Moldovei;

Mudrenco Vasile, FE, premiant al
campionatelor municipale º.a.

Majoritatea sportivilor se antreneazã în
cadrul Clubului Sportiv Republican “Olimpia
“ºi Liceului cu profil sportive. Aceste instituþii
dispun de condiþii prielnice pentru o dezvoltare
tehnico-tacticã a bãieþilor, pe lîngã aceasta  ele
oferã ºi asistenþã medicalã, care este un factor
important în sportul de performanþã. Ca ºi

Echipa de fotbal a UTM “F.C.
Politehnica” a câºtigat Cupa
Universiadei-2003 a republicii. Au
participat 10 echipe universitare. “F.C.
Politehnica” are numai câºtiguri. Astfel,
la Institutul Naþional de Educaþie Fizicã
ºi Sport – scor 3:0; la Universitatea
Pedagogicã “Ion Creangã” – scor 1:0; la
USM dupã remiza de 1:1 în timpul
adãugãtor prin lovituri de la 11 metri –
scor 5:4; la Academia de Poliþie – 4:0; la
ULIM – 2:1; la Universitatea Agrarã de
Stat – 2:1 etc.

E bine sã numim aici fotbaliºtii noºtri,
studenþi care muncesc ºi în aule la carte, ºi
în fiecare zi – antrenamente pe teren de le
curge sudoarea ºiroi.

Igor Delibaltov, Andrei Cebotari,
Adrian Caraman, Vladimir Petcov,
Sergiu Tudos, Dumitru Naconecinâi, Ilia

Sport

Fotbaliºtii UTM –Fotbaliºtii UTM –Fotbaliºtii UTM –Fotbaliºtii UTM –Fotbaliºtii UTM –
deþinãtori ai Cupeideþinãtori ai Cupeideþinãtori ai Cupeideþinãtori ai Cupeideþinãtori ai Cupei

Enohov, Sergiu Tanurcov, Dumitru
Prodius, Maxim Chiper, Alexandru
Tertea, Andrei Gagim, Igor Marþun,
Dumitru Dianov, Dumitru Peicov,
Ruslan Purice, Eugen Tudos, Gheorghe
Cotelea.

Trebuie spus cã o parte din fotbaliºtii-
studenþi joacã ºi în Divizia “A” a Campio-
natului republican de fotbal, unde acuma
echipa noastrã “Politehnica-1” ocupã în
clasament locul premiant II.

În succesele fotbaliºtilor UTM se
incifreazã, desigur, ºi munca antrenorilor
Valeriu Cãtanã ºi Serghei Nicora, a
doctorului Oleg Vlasov, a dlui Alexandru
Sulzin, vicepreºedintele fotbal-clubului,
a Catedrei de Educaþie Fizicã (condusã
de dl Petru Rusnac), a rectoratului, care
cautã toate posibilitãþile pentru a crea
condiþiile necesare dezvoltãrii sportului-
rege – fotbalul la UTM.

Luptele - probe sportive
strategice pentru “UTM”

orice probã sportivã care trece prin perioada de
tranziþie a economiei naþionale, luptele se
confruntã cu o serie de dificultãþi materiale,
care îºi lasã amprenta pe succesele
luptãtorilor.

Despre unele dificultãþi ce stau în faþa
luptãtorilor de la UTM ne vorbeºte dl
Valentin Gangan, antrenorul echipei:

- Într-adevãr, probleme sunt. Principala
rezidã în lipsa unei sãli de sport dotatã cu un
covor de luptã special. O altã problemã este
ºi lipsa echipamentului. Cei mai buni
luptãtori au nevoie ºi de o alimentaþie ºi o
asistenþã medicalã aparte.     Dar, în ciuda
tuturor dificultãþilor, luptãtorii de la UTM,
totuºi, obþin succese. Bunãoarã, în ianuarie
a. c. la Campionatul Republican  de  lupte
greco-romane noi avem doi campioni:
Zaporojan Petru - în categoria 84 kg  ºi
Marlian  Sergiu - în categoria 63 kg.

În prezent lotul UTM  se pregãteºte
pentru urmãtorul campionat al Cupei
sportului Universitar ºi  Campionatul
internaþional, care se vor desfãºura în
mai a. c.

Alexandru CARAMAN,
student, FRT

Luptele - probe sportive
strategice pentru “UTM”

TOÞI   LA   SPORT!
Cu ocazia aniversãrii a 40-ea de la fondarea Universitãþii Tehnice a Moldovei în lunile aprilie ºi

mai a.c. se vor organiza competiþii sportive la ºah, dame, tenis de masã, mini-fotbal, volei ºi
badminton.

Îi invitãm pe toþi colaboratorii UTM sã se implice în aceste manifestãri tonice. Pe parcursul lunii
martie adresaþi-vã la preºedinþii birourilor sindicale pentru a putea stabili preferinþele sportive.

Limite de vârstã nu sunt. La tablele de ºah ºi dame se vor aºeza veteranii ºi tinerii noºtri. Pe
terenurile de joc fizic se vor crea grupe pe criteriul anilor de vârstã.

Nu rataþi ºansa de a vã manifesta în acest an de o deosebitã semnificaþie jubiliarã pentru UTM,
deci pentru noi toþi!

Vor fi premii ºi aplauze, va fi respectul ºi vioiciunea suportericeascã a colegilor, va fi voie bunã
pretutindeni. La întâlnirile finale veniþi cu toþi ai familiilor – soþi, soþii, fii, fiice, nepoþi ºi strãnepoþi!

Comitetul sindical colaboratori, UTM

Studentul Ivan Casapciuc, anul I, Facultatea de Tehnologie
ºi Management în Industria Alimentarã (FTMIA) este medaliat
cu bronz (locul III) la Campionatul European la tir (tragere la
þintã) din pistol pneumatic, care a avut loc recent în oraºul suedez
Goteborg.

Este un  rezultat excepþional pentru UTM, pentru republicã
în ansamblu. Studentul nostru, desigur, încã de la locul de trai,
oraºul Bãlþi, se ocupa cu acest sport, dar este evident cã ºi
atmosfera sportivã a UTM îi este prielnicã.

Studentul UTM Casapciuc se antreneazã în cadrul Asociaþiei
sportive “Dinamo”, sub îndrumarea antrenorului Albert Parsian.

Sã ne bucurãm cu toþii de medaliatul nostru european, care se aflã printre noi –
la FTMIA. Sã-i urãm noi succese ºi, de ce nu, sã-i urmãm exemplul în sport, în orice
gen de sport, cãci sportul e bine, e tinereþe, e entuziasm.

Cor. “Mes. Univ.”

Rugby UTM
Clubul de rugby al UTM a înregistrat ºi în 2003 numeroase victorii,

devenind deþinãtor al Cupei Moldovei, campion al Moldovei, vicecampion

olimpic al Ucrainei la rugby, învingãtor al turneului internaþional din
Benidorm (Spania), finalist al turneului din Amsterdam (Olanda).

ªi echipa de tineret s-a manifestat prin clasarea pe locul III la
campionatul OPEN al Ucrainei pentru tineret. Pregãtirea cãtre noul sezon
a început la 10 ianuarie 2004.

Tudor PROCOPI,
preºedintele RC UTM

Anatol Popescu - profesor universitar, doctor habilitat la Catedra „Informaticã
ºi Limbi Moderne Aplicate”.

1966 – absolvent al USM, angajat la Institutul Politehnic în funcþia de lector-
asistent. În continuare a urcat toate treptele pânã la profesor universitar. 1989 –
organizeazã Catedra „Matematica de Calcul ºi Programare”, fiind timp de 10 ani
ºeful acesteia. Este iniþiatorul fondãrii la UTM a specialitãþii „Informatica ºi Limbi
Moderne Aplicate”, organizatorul ºi monitorul tuturor activitãþilor întru obþinerea
succesului în funcþionarea reuºitã a catedrei ºi specialitãþii.

Onorate domnule profesor! Suntem alãturi de Dvs. la aceastã manifestare de
suflet.

60 de ani e o vârstã frumoasã pentru preocupãri didactice, sinteze asupra
ideilor ºi rezultatelor atinse în acest rãstimp. Cu multã cãldurã ºi dragoste relevãm
prezenþa Dvs. activã în viaþa ºtiinþificã ºi didacticã a facultãþii ºi a UTM. Calitãþile
Dvs. sunt un exemplu viu nu numai pentru formarea generaþiei în creºtere, dar ºi
pentru personalitãþi de orice nivel. Vã dorim multã sãnãtate, succese ºi numai
bucurii alãturi de cei dragi, care împart cu Domnia Voastrã binele ºi greutãþile
vieþii.

Colaboratorii Catedrei Informaticã ºi Limbi Moderne Aplicate

La cuvintele calde ale colaboratorilor ILMA se asociazã ºi Administraþia UTM

Anatol
Popescu – 60

Aniversãri

Studentul nostru – medaliat european

:


