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UTM: 50 de ani – 
50 de trepte în ascensiune 
spre edifiarea Spaţiului European Universitar Unic, realizarea prevederilor 
Procesului Bologna şi asigurarea calităţii procesului educaţional

O jumătate de secol de învăţământ 
superior ingineresc în Moldova

1964 – 2014

UTM: realizări ştiinţifico-tehnice de pionierat 
Satelitul „Republica Moldova”

RM devine ţară afiliată la comunitatea 
internaţională preocupată de tehnologii 
spaţiale graţie cercetărilor promovate de 
UTM în cadrul Centrului Naţional de Teh-
nologii Spaţiale. Al 5-lea an aici se derulea-
ză lucrări de cercetare-proiectare-dezvol-
tare dedicate edificării primului satelit arti-
ficial al Pământului – „Republica Moldova”. 
Satelitul are dimensiunile de 250x250x250 
mm şi cuprinde o gamă largă de investiga-
ţii ştiinţifice: scanarea teritoriului RM sub 
aspect cartografic; monitorizarea evoluţiei 
stării hidrologice a râurilor Prut şi Nistru şi 
a stării ecologice a pădurilor şi suprafeţelor 
agricole; cercetarea influenţei radiaţiei cos-
mice asupra memoriei circuitelor interne 
instalate la bordul satelitului. A fost creată 
infrastructura terestră de monitorizare a 
zborului satelitului: Staţia terestră de re-
cepţionare a semnalelor de la satelit şi Telescopul „Celestron”, ambele 
obiective fiind amplasate în parcul-muzeu din campusul Râşcani. 
Au fost făcute primele demersuri privind asocierea cu drept de ob-
servator a RM la Agenţia Spaţială Europeană (pentru obţinerea cori-
dorului orbitei de lansare a satelitului) şi la ONU (pentru aderarea la 
comunitatea ţărilor preocupate de tehnologii spaţiale).

Pendulul Focault – 
Orologiu Gravitaţional

Pendulul 
Foucault – 
Orologiu Gra-
vitaţional cu 
c i n e m a t i c ă 
interac t ivă , 
elaborat şi re-
alizat la UTM 
reprezintă o 
d e z v o l t a r e 
conceptuală 
a sistemului 
clasic şi per-
mite înregistrarea cu precizie a mişcării de rotaţie a Pămân-
tului şi poziţiei geografice a RM într-un sistem fix de coordo-
nate astronomice. Amplasat în  blocul central al UTM (latitu-
dinea 47°01’45”), Pendulul permite înregistrarea cu precizie 
a mişcării de rotaţie a Pământului şi poziţiei geografice a RM 
într-un sistem fix de coordonate astronomice. Datorită cine-
maticii interactive, Pendulul indică încontinuu atât mişcarea 
de rotaţie a Pământului marcată prin rotirea aparentă a pla-
nului de oscilaţie cu viteza unghiulară 10°58’31”/oră, cât şi 
ora locală generată de rotirea Pământului.

Nanostructuri tridimensionale
Cercetătorii Centru-

lui de Studiu şi Testare a 
Materialelor al UTM au 
demonstrat în premieră 
posibilitatea creării unor 
nanoarhitecturi tridimen-
sionale după un design 
original ce constă în pre-
lucrarea suprafeţei unui 
material semiconductor 
cu un fascicul focalizat de 
ioni. Este o nouă metodă 
de fabricare a nanostructurilor în 3D din nitrură de galiu (GaN) 
cu ajutorul unui fascicul focalizat de ioni (FIB). Tehnica presupu-
ne aplicarea directă a unei sarcini negative pe suprafaţa GaN 
cu FIB, după care proba este preluată fotoelectrochimic. Proce-
dura permite modelarea controlată a membranei ultrasubţiri şi 
nanocoloanei purtătoare. Grosimea nanomembranelor este de 
cca 15 nm, aproximativ egală cu distanţa (de 30 keV GA+) la 
care poate pătrunde un fascicul de ioni în matricea GaN. 

Lucrările cercetătorilor UTM în domeniul nanotehnologii-
lor sunt citate permanent în literatura de specialitate, inclusiv 
în prestigioasa revistă ştiinţifică Advanced Materials cu facto-
rul de impact 15 şi bazele de date SCOPUS, ceea ce contribuie 
substanţial la formarea indicelui Hirsch al ţării noastre.

Înfiinţarea în 1964 a Institutului Politehnic din 
Chişinău (IPC) a constituit un eveniment de anver-
gură în viaţa culturală şi social-economică a RM, 
care a contribuit esenţial la formarea intelectualităţii 
tehnice şi elitei ştiinţifice moldovene. IPC se înteme-
ia pe baza unor facultăţi din cadrul Universităţii de 
Stat, Institutului Agricol şi filialelor unor instituţii din 
Moscova. Pornea la drum cu un contingent de 274 
de profesori, aproximativ 2000 de studenţi la secţia 
învăţământ cu frecvenţă la zi şi peste 3000 – la fără 
frecvenţă. Deja peste 5 ani a devenit una din cele 
mai mari instituţii de învăţământ superior din repu-
blică, având un contingent de peste 7000 de stu-
denţi şi înscriind la a. I cca 1500 de tineri. Mai târziu, 
în 1975-1990, avea anual până la 2000 de locuri de 
studii la a. I.

Chiar de la început, IPC purta amprenta înaltu-
lui prestigiu caracteristic tuturor Politehnicilor din 
lume, unde studenţii obţin o profesie inginerească 
şi se formează ca cetăţeni, ca oameni de cultură şi 
de ştiinţă. În pofida complexităţii studiilor tehnice, 
afluxul candidaţilor era impunător. La Politehnică 
veneau elevi cu un intelect elevat, cu înclinaţii pen-
tru ştiinţele exacte şi cele tehnice. În scurt timp, IPC 
a devenit cunoscut peste hotarele republicii, a găz-
duit numeroase conferinţe ştiinţifice, simpozioane, 
a fost vizitat de mulţi savanţi de talie mondială.

Pe parcursul anilor a fost construită baza tehni-
co-materială, care în prezent constituie peste 30 de 
edificii – blocuri de studii, cămine, cantine, o uzină, 
un complex sportiv, edificii cu menire social-cultu-
rală, case de locuit etc.). S-a dezvoltat doctorantura, 
au fost create consilii de susţinere a tezelor pentru 

acordarea titlurilor ştiinţifice, a fost organizată for-
marea continuă a cadrelor didactice universitare.

La 28 aprilie 1993 IPC a fost reorganizat în Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei, fapt ce a impus trans-
formări de structură, de concept şi de conţinut ale 
instruirii inginereşti. S-a modificat esenţial nomen-
clatorul de specializări. Pe lângă cele 28 de specia-

lizări existente în 1992, au fost fon-
date 35 de specializări noi cu cca 
30 de opţiuni. Au fost create 3 fa-
cultăţi noi: Inginerie şi Management în Construcţia 
de Maşini, Industrie Uşoară şi Inginerie Economică şi 
Business; create 15 catedre noi. Aspectul conceptu-
al al reformei învăţământului superior tehnic a fost 
realizat prin implementarea modelului de pregătire 
a specialiştilor, bazat pe instruirea general-ingine-
rească mai pronunţată la anii inferiori, cu o opţiune 
în a. IV şi V (arhitectură), în funcţie de specificul pro-
filului şi specializării.

O iniţiativă menită să atragă tineretul la studii 
inginereşti a fost organizarea, din 1997, a Olimpia-
delor UTM la fizică, din 1998 – la matematică, chimie 
şi informatică la Chişinău, Bălţi, Cahul, iar din 2007 – 
doar în Chişinău. Deţinătorii locurilor premiante be-
neficiază de facilităţi la înmatricularea la UTM. Ace-
leaşi facilităţi la admitere sunt prevăzute, din 2007, 
şi pentru liceenii-învingători ai Concursului „Tânărul 
creator”. Din 2010 UTM organizează (în lunile mai-
iunie) Târgul locurilor de muncă şi Expoziţia „Creaţia 
deschide Universul”, la care studenţii prezintă cele 
mai bune (peste 500) lucrări, elaborări din tezele de 
licenţă/master, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice 
proprii, brevete de invenţie, mostre de produse in-
dustriale etc.

Pentru dezvoltarea gândirii creative a studenţilor, 
au fost create 7 Centre de creaţie, unde studenţii ela-
borează diverse produse scientointensive: roboţi; mos-
tre experimentale de maşini; dispozitive mecatronice; 

Vivat, Universitate!
L-ai tăi 50 de ani
Îţi ridicăm urale – 
Să ne trăieşti mulţi ani!

Vivat, Universitate!
Forjar de ingineri,
Ţi-aducem osanale
Tu, cuib de-nvăţăcei!

Vivat, Universitate!
Cu profesori cărunţi
Şi tinere talente
Pe-ale catedrei punţi.

Vivat, Universitate!
Bogată-n temerari,
Îmbrăţişând ştiinţa
Şi ridicândo-n zări!

Tu eşti o chezăşie
A tot ce e mai bun
Pe-a cercetării glie
Şi-al învăţării drum.

Vivat, Universitate!’n
Frumosul jubileu,
Mulţi ani şi-i pe dreptate
Şă-ţi deie Dumnezeu!

Valentin Olaru, 
şef CC FUA

Continuarie în pag. 3
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De unde şi cum a izvorât 
Universitatea Tehnică a Moldovei

)

1964. Guvernul URSS emite ordinul nr. 209, semnat de vice-
preşedintele Guvernului A. Kosâghin, prin care se decide des-
chiderea Institutului Politehnic din Chişinău (IPC). 

28 aprilie 1964. În Hotărârea comună (nr. 177) a CC al PCM 
şi a Consiliului de Miniştri al RSSM „Despre organizarea IPC”, 
semnată de I. Bodiul (prim-secretar al CC al PCM) şi A. Diordiţa 
(preşedintele Guvernului RSSM), sunt indicate facultăţile şi fili-
alele transmise IPC, edificiile destinate amplasării IPC, măsurile 
menite să asigure funcţionarea noii instituţii (dotarea cu cămi-
ne şi apartamente, inventar, alocaţii financiare etc.)

6 mai 1964. În postul de rector este numit doctorul în ştiin-
ţe fizico-matematice Sergiu Rădăuţan, anterior – şef de labo-
rator la AŞM.

9 mai 1964. Ministerul Învăţământului Public al RSSM emite 
ordinul nr. 127 „Despre organizarea IPC”, în care sunt indicate 
structura şi patrimoniul instituţiei.

Iunie 1964. Rectorul IPC pleacă la Moscova şi Leningrad, 
unde vizitează ministerul unional şi o serie de şcoli superioare 
tehnice, obţinând documentaţia necesară (planuri de învăţă-
mânt, programe pentru diferite obiecte), loturi de literatură şti-
inţifică şi tehnică. Se stabilesc contacte cu savanţi şi catedre, se 
obţin locuri în doctorantură, sunt invitaţi specialişti tineri (care 
ulterior au organizat o serie de catedre la IPC).

August 1964. Au loc primele examene de admitere. La IPC 
au fost înscrişi 575 de studenţi la secţia de zi, 100 – la secţia în-
văţământ seral şi 400 – la secţia învăţământ fără frecvenţă.

17 august 1964. Prin ordinele nr. 1-8 sunt numiţi decanii fa-
cultăţilor cu studii la zi: A. Parsadanean, I. Mocan, B. Liutaev, 
V. Krolenko, M. Cherdivarenco.

31 august 1964. Prin ordinul nr. 37 sunt numite în posturi 
didactice 188 de persoane. Prin ordinul nr. 38 este angajat per-
sonalul tehnic – 62 de angajaţi. Prin ordinul nr. 39 au fost numiţi 
12 colaboratori ai departamentelor, rectoratului şi 20 – ai bibli-
otecii. În linii mari, colectivul IPC era deja format.

1 septembrie 1964. În sala de festivităţi a blocului de studii 
nr. 1 are loc solemnitatea inaugurării IPC. Participă personalităţi 
marcante din învăţământul universitar, ştiinţă, cultură, demni-
tari de stat, invitaţi din oraşele Moscova, Leningrad, Kiev, Bălţi.

Vitalie Târziu,
prim-prorector pentru studii 
(1964-1975),şef Catedră Electronica 
industrială (1964-1980),
decan, Facultatea de 
Electrofizică (1980-1985)

Constantin Gluşco,
prof., şef Catedră TM şi OM 
(1965-1975),
decan, Facultatea de Mecanică 
(1967-1975),
prim-prorector (1975-1980)

Gleb Pavlov,
conf., decan, Facultatea 
de Tehnologie (1966-1989),
şef Catedră Tehnologia 
alimentaţiei publice (1977-1979)

Marc Chişinevschi,
prorector pentru ştiinţă 
(1964-1966),
şef Catedră Procese şi aparate
în industria alimentară (1964-1970)

Andrei Ciumac,
prorector pentru serviciul 
administrativ (1966-1974),
prorector pentru construcţii 
(1974-1977)

Eugen Livovschi,
prof., decan, Facultatea de 
Construcţii (1965-1969; 1989-1986),
şef Catedră Elemente de 
construcţii (1966-1986),
prorector pentru ştiinţă (1991-1992)

Fiodor Alifanov,
prorector pentru serviciul 
administrativ (1964-1966)

Andrei Cojuhari,
prof., preş. Comitetului sindical 
(1964-1966),
şef Catedră Teorie economică şi 
marketing (1967-2005)

Mihai Cherdivarenco,
prof., decan, Facultatea de Tehno-
logie (1964-1966),
şef Catedră Chimie fizică (1964-
1996)

Ion Valuţă,
prof., şef Catedră Matematica
 superioară (1964-1993),
prorector pentru ştiinţă 
(1966-1974)

Aşot Parsadanean,
prof., decan, Facultatea 
de Electrotehnică (1963-1980),
şef Catedră Bazele teoretice ale 
electrotehnicii (1961-1992)

Ivan Krolenko,
şef Catedră Grafică inginerească 
(1964-1966), 
decan (interimar), Facultatea de 
Mecanică

Ion Samusi,
prof., şef Catedră Fizică 
(1967-1984),
decan, Facultatea Electrofizică 
(1969-1980),
prim-prorector (1980-1993)

Ion Mocan,
prof., decan, Facultatea 
de Economie (1961-1977),
şef Catedră Finanţe 
şi credit (1961-1977)

Olga Emeţ-Golocealova,
directorul bibliotecii (1964-1975)

Dimitrie Buliubaş,
prorector pentru învăţământul 
seral şi fără frecvenţă (1964-1975)

Aurel Marinciuc,
conf., decan, Facultatea de 
Mecanică (1965-1967),
decan, Facultatea de Electrofizică 
(1967-1969),
şef Catedră Mecanica teoretică 
(1964-1969)

Vitalie Efanov,
şef secţie studii (1964-1975

Sergiu Rădăuţan, 
acad., primul rector al IPC (1964-1973)

Vladimir Antoseac,
conf., rector (1973-1988)

Vasile Calmuţchi,
prof., rector (1988-1992)

Ei au ctitorit Politehnica moldavă
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concepte de linii automatizate 
ale proceselor tehnologice în 
diverse domenii; componen-
te electronice cu destinaţie 
generală şi specială; aparate 
electronice, iar în ultimii ani, 
spre exemplu – maşinile Rube 
Goldberg pentru transforma-
rea energiei.

În 2008 UTM introduce 
în premieră, cu titlu de expe-
riment, forma de pregătire 
a specialiştilor prin Şcoala 
Doctorală, constituită în ca-
drul a 7 centre de cercetare 
ştiinţifică, aprobate prin ho-
tărârea Senatului din octom-
brie 2008. Ulterior, CNAA re-
comandă tuturor instituţiilor 
abilitate cu dreptul de pregă-
tire prin doctorat să instituie 
Şcoli Doctorale.

De-a lungul celor 50 de 
ani de activitate UTM a format 
84532 de ingineri şi econo-
mişti, peste 1300 de doctori 
în ştiinţă şi doctori habilitaţi; 
a asigurat cu cadre ştiinţifice 
instituţiile de cercetări şi pro-
iectări din republică. În cadrul 
Centrului de perfecţionare şi 
recalificare a cadrelor tehni-
ce, de la fondarea sa în 1994, 
au urmat cursuri de perfecţi-
onare şi recalificare 38000 de 
persoane.

Păstrând tot ceea ce a 
fost pozitiv în trecut (inclusiv 
relaţiile cu prestigioasele uni-
versităţi din Moscova, Kiev, 
Sankt Petersburg), UTM a 
stabilit relaţii de colaborare cu insti-
tuţii universitare din România, SUA, 
Germania, Franţa, Canada, Marea 
Britanie, Italia, Belgia etc. Prin ex-
tinderea cooperării internaţionale 
s-a deblocat vidul informaţional în 
care UTM se pomenise după procla-
marea Independenţei RM. Universi-
tăţile româneşti au acordat UTM un 
ajutor considerabil de carte tehnică 
românească, precum şi la recicla-
rea cadrelor. Cu aceste universităţi 
avem schimburi de profesori şi stu-
denţi, organizăm conferinţe ştiinţifi-

ce comune, stagii de practică pen-
tru studenţi.

Anual, UTM este vizitată de zeci 
de savanţi recunoscuţi la scară mon-
dială; 51 dintre ei (reprezentanţi ai 12 
ţări) sunt deţinători ai titlului „Doctor 
Honoris Causa al UTM”, iar alţi 10 – 
membri de onoare ai Senatului UTM.

Într-un şir de domenii UTM a 
atins realizări comparabile cu cele 
ale universităţilor internaţionale. 
Este elocventă decoraţia internaţio-
nală „European Quality” („Calitate Eu-
ropeană”), conferită UTM pe 1 martie 
2010 de către Asambleea Europea-

nă de Business (European Business 
Assembly – EBA) din Oxford, Marea 
Britanie „Pentru efort continuu în 
realizarea calităţii înalte a studiilor, 
în corespundere cu standardele eu-
ropene”. Despre calitatea studiilor şi 
a cercetării la UTM vorbeşte şi topul 
mondial Ranking Web of World Uni-
versity, efectuat de Consiliul Superi-
or de Investigaţii Ştiinţifice din Spa-
nia. Potrivit acestui clasament, UTM 
se clasează pe primul loc printre uni-
versităţile din RM.

Calitatea procesului de studii 
integrat cu cel al cercetării ştiinţifi-

co-tehnice deschide posibilităţi de 
colaborare cu peste 100 de univer-
sităţi din SUA, România, Canada, 
Franţa, Germania, Belgia, Olanda, 
Italia, Rusia, Ungaria, Ucraina, Por-
tugalia, Spania, Grecia, Slovenia, Po-
lonia, Cehia, Turcia, Israel etc.

La UTM au fost create diver-
se structuri menite să diversifice 
activitatea universitară: în 1997 
– două filiere francofone – „Teh-
nologies Alimentaires” în cadrul 
FTMIA şi „Informatique” în cadrul 
FCIM, iar în 2001, la FCIM – Filiera 
Anglofonă „Computer Sciense”; în 

1998 – gazeta „Mesager 
Universitar”, succesoa-
rea ziarului „Inginerul” 
(„Инженер”); în 2003 – 
Sistemul de Management 
al Calităţii (SMC), con-
form standardului ISO 
9000; în 2007 – Centrul 
Universitar de Informare 
şi Orientare Profesiona-
lă (CENIOP), care oferă 
studenţilor consultanţă 
în subiectul orientării 
profesionale – stagii de 
practică, târguri ale locu-
rilor de muncă, angajare 
în câmpul muncii după 
absolvire; în 2007 – Gru-
pul Local „BEST-Chişinău” 
al organizaţiei interna-
ţionale neguvernamen-
tale pentru studenţii cu 
profil tehnic (Board of 
European Students of 
Technology), care are ca 
scop dezvoltarea studen-
ţilor, oferirea a noi opor-
tunităţi şi promovarea 
valorilor şi a culturii eu-
ropene; instituirea unei 
noi discipline de studii la 
UTM – „Teoria şi practica 
integrării europene”, în 
legătură cu semnarea la 
27 iunie 2014 a Acordului 
de asociere a RM la UE.

Suntem obligaţi să spo-
rim în continuare calitatea 
studiilor şi a cercetării pen-
tru a realiza aspiraţiile noas-
tre de integrare în Spaţiul 
Educaţional European Unic, 
de asociere a RM la Uniunea 

Europeană şi pentru a confirma dicto-
nul încetăţenit în timp: „La Universita-
tea Tehnică se face carte!”. 

Cu aceste sentimente optimiste, 
adresez studenţilor, profesorilor, co-
laboratorilor şi absolvenţilor institu-
ţiei noastre sincere felicitări cu oca-
zia jubileului de 50 de ani ai UTM 
şi le mulţumesc pentru contribuţia 
adusă la dezvoltarea şi consolidarea 
ingineriei moldave. 

Ion BOSTAN,
rectorul UTM, 

academician al AŞM

O jumătate de secol de învăţământ 
superior ingineresc în Moldova

În fotografie: Administraţia UTM în anul jubiliar
De la stânga, rândul I: Zinaida Stratan, director Bibliotecă; Tatiana Lucinschi, şef departament Cooperări internaţionale; Petru 

Todos, prim-prorector activitate didactico-metodică; Ion Bostan, rector; Svetlana Gârlea, şef direcţie Finanţe şi evidenţă contabilă; 
Valerian Dorogan, prorector cercetare ştiinţifică; Vasile Mămăligă, decan FIEB; Serghei Andronic, decan FIMET; Vasile Cartofea-
nu, decan FIMIT; 

Rândul II: Nicolae Secrieru, şef departament Informatizare şi servicii tehnice informaţionale; Valentina Bulgaru, decan FIU; Valentin 
Amariei, prorector formare continuă şi relaţii internaţionale; Natalia Chistruga, şef secţie planificare şi finanţe; Nicolae Micşanschi, şef 
secţie, CENIOP

Rândul III: Ion Negru, decan formare contingent; Valeriu Tulgara, inginer SAG; Vladislav Reşitca, decan FTMIA; Victor Toporeţ, decan 
FCGC; Pavel Spânu, prorector serviciu administrativ-gospodăresc; Ion Balmuş, decan FCIM; Anatol Alexei, preşedinte sindicat studenţi; 

Rândul IV: Nicolae Mogoreanu, şef departament Resurse umane, secretariat şi relaţii cu publicul; Andrei Chiciuc, şef departament 
Managementul calităţii; Sergiu Covaci, inginer SAG; Mihai Vengher, director Colegiul Tehnic; Leonid Busuioc, corespondent „Mesager 
Universitar”; Ion Pocaznoi, preşedinte sindicat colaboratori.

Organizaţia sindicală a UTM a 
fost creată pe 14 octombrie 1964 
din necesitatea creării unui mediu 
favorabil pentru formarea contin-
gentului şi constituirea bazei tehni-
co-materiale a IPC. Iniţial avea cca 
200 membri. Primul preşedinte – E. 
Lvovschi. Sarcini: asigurarea cadre-
lor tinere cu spaţiu locativ, crearea 
bazei de odihnă „Politehnic” (Zato-
ca, Ucraina). Pe parcurs obiectivele 
s-au extins, cuprinzând organiza-
rea odihnei şi întremării sănătăţii 
membrilor de sindicat, crearea 
condiţiilor optime de activitate, 
asigurarea securităţii şi sănătăţii în 
muncă, protejarea juridică, lucrul 
cultural de masă.

În diferite perioade în fruntea 
organizaţiei au activat: A. Coju-
hari, 1965-1966, prof.univ., dr.hab., 
A. Şaidorov, 1966-1967, V. Para-
sca, 1967-1969, conf.dr., I. Cra-
sovschi, 1969-1970, conf.dr., M. 
Carauş, 1970-1975, C. Sorocean, 
1976-1979, conf.dr., M. Vangheli, 
1979-1980, conf.dr., Ion Stratan, 
1980-1986, conf.dr., A. Rublicean, 
1986-1989, conf.dr., I. Cobuşcean, 
1989-1995, conf.dr., A. Gremals-
chi,1995-1998, prof.univ., dr.hab., I. 

Pocaznoi, conf.dr., din 1998. Liderii 
sindicali au promovat cu insistenţă 
valorile sindicaliste, după expira-
rea mandatului activând în fruntea 
diverselor facultăţi (E. Livovschi, 
M. Vangheli, I. Stratan), catedre, 
departamente sau a unor structuri 
de nivel naţional: A. Gremalschi la 
Ministerul Învăţământului (1998-
1999), P. Chiriac la Comitetul sin-
dical studenţi, colaboratori (1980-
1984), Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor (din 2007). 

Comitetul sindical şi-a concen-
trat atenţia pe parteneriatul social 
cu administraţia UTM, contribuind 
la organizarea odihnei, îmbună-
tăţirea condiţiilor de trai, asigura-
rea unor salarii decente; semnarea 
Contractelor colective de muncă, 
primul fiind semnat la 24 februarie 
1994.

Organizaţia sindicală a UTM are 
peste 1700 de membri. Printre ei – 
veteranii muncii Leonid Busuioc, 
corespondent al ziarului UTM „Me-
sager Universitar”, Ion Valuţă, prof.
univ. – cei mai longevivi membri ai 
Sindicatului din învăţământ (din 
1946).

Organizaţia sindicală a UTM
File din istoria Organizaţiei sindicale a UTM

În fotografie: Demian Uşanlî, conf., dr, preş. Comisie cenzori FIMCM; Mihai Cerececea, l.s., preş. Birou sindical FCGC; 
Ion Corcodel, prof., preş. Birou sindical Colegiul Tehnic; Igor Rotaru, l.s., preş. Birou sindical FIMM; Neonila Siroş, l.s., 
preş. Birou sindical FIU; Constantin Ţurcan, l.s., preş. Birou sindical FIMET; Ina Dobrea, l.s., preş. Birou sindical FEIE; Maria 
Zagoreţ, şef secţie, preş. Birou sindical SAG; Ion Pocaznoi, conf., dr., preş. Comitet sindical; Galina Zemleanaia, contabil 
Comitet sindical; Iulia Ţurcan, şef laborator FTMIA;  Valentin Olaru, l.s., FUA, membru CS; Olga Tcaci, conf., preş. Birou 
sindical FCIM; Olga Cernev, bibliograf, preş. Birou sindical BTŞ; Zina Melnicov, director Club sportiv, preş. Birou sindical; 
Victor Pogora, conf., dr., membru Comitet sindical; Serafima Sorochin, l.s. FIMET, membru Comitet sindical; Victor 
Cobzac, conf., preş. Birou sindical FIMCM; Mariana Golovaci, l.s., preş. Birou sindical Limbi moderne; Ala Oberşt, l.s., 
preş. Birou sindical FIEB; Cornelia Crucerescu, conf., dr., membru Comisie cenzori FIEB.

Continuarie din pag. 1
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FEIE

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Istoria învăţământului superior în dome-
niile energetic şi electrotehnic în RM îşi are 
începutul în 1959, odată cu crearea secţiei In-
ginerie Tehnică în cadrul Facultăţii de Fizică şi 
Matematică a USM. Pregătirea cadrelor ingi-
nereşti se efectua la 3 specialităţi: Echipament 
electric, Tehnică electrică de măsurat, Construcţii 
industriale şi civile. Ulterior, spec. Echipament 
electric a fost divizată în: Alimentarea cu energie 
electrică şi Maşini şi aparate electrice. În 1963 Fa-
cultatea de Inginerie Tehnică a fost divizată în 
3 facultăţi: Electrotehnică (FE), Construcţii indus-
triale şi civile şi Mecanică tehnologică.

La înfiinţarea IPC (1964) la FE a apărut 
spec. Electrificarea gospodăriei agricole, trans-
ferată de la Institutul Agricol. În acelaşi an s-a 
deschis spec. Aparate semiconductoare. În 
1967 FE a fost divizată în 2 facultăţi: Energetică 

şi Electrofizică (actuala FCIM). Au fost deschise 
spec. Sisteme şi reţele electrice (1972) şi Ter-
moenergetică Industrială (1984). În 1990 spec. 
Electrificarea gospodăriei agricole a fost trans-
ferată la Institutul Agricol. După 1993 speciali-
tăţile au fost reorganizate, unele având câteva 
opţiuni. S-au deschis specialităţi noi: Inginerie 
şi management în electrotehnică şi energeti-
că (1995), Ingineria şi managementul calităţii 
(1996). În 1994 Cat. Alimentarea cu energie 
electrică şi Sisteme şi reţele electroenergetice 
automatizate au fost comasate în Cat. Electro-
energetica. O perioadă îndelungată la faculta-
te a fost ataşată şi Cat. Matematică superioară. 
Au fost deschise şi catedre noi: Termotehnica 
(1967) şi Inginerie şi management în energetică 
(1996). În 1994 la facultate a fost transferată 
Cat. Educaţie fizică.

În 2014, Facultatea de Energetică îşi modi-
fică denumirea, numindu-se Facultatea Ener-
getică şi Inginerie Electrică (FEIE).

De-a lungul anilor, facultatea a servit ca 
model în diferite aspecte (amenajarea labora-
toarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, 
competiţii sportive, cercuri de activitate ar-
tistică). În prezent la cele 5 catedre activează 
92 cadre didactice, inclusiv 1 m.c. al AŞM, 6 dr. 
hab. şi prof. univ., 16 dr., conf. Prima promoţie 
a facultăţii (1964) avea 66 de absolvenţi, iar a 
51-a (2014) – 171. 

Decanatul acordă o atenţie deosebită 
modernizării şi computerizării procesului de 
instruire (lucrărilor de laborator, proiectării, 
investigaţiilor ştiinţifice), armonizării acestuia 
cu sfera de producere, studierii limbilor mo-
derne etc. Cercetările ştiinţifice la facultate 

se dezvoltă pe multiple direcţii: modelarea, 
optimizarea şi proiectarea automatizată a 
sistemelor de distribuţie a energiei electrice; 
eficienţa energetică, tehnologiile energetice 
convenţionale şi neconvenţionale, impactul 
sectorului energetic asupra mediului, acope-
rirea articolelor metalice prin aplicarea meto-
dei depunerii în câmp magnetic ş.a.

Specialiştii pregătiţi la FEIE sunt foarte 
solicitaţi, deoarece fiecare întreprindere, edi-
ficiu administrativ sau bloc locativ includ un 
ansamblu de echipamente electrotehnice sau 
energetice complexe, exploatarea cărora ne-
cesită specialişti calificaţi. 

De la înfiinţare, facultatea îşi are sediul în 
actualul bloc de studii nr. 2 al UTM din centrul 
capitalei (clădirea fostului Seminar Teologic, 
construită în 1900-1901).

E logic să legăm 
aceste două noţi-
uni: profesionalis-
mul şi patriotismul, 
pentru că, pe de o 
parte, profilul unei 
personalităţi se 
conturează atât din 
competenţele sale 
profesionale, cât şi 
din devotamentul 
său civic. Pe de altă 
parte, munca bine 
făcută echivalează de fapt cu dra-
gostea de ţară, deoarece contribu-
ie la bunăstarea ei. Este preceptul 
conduitei morale, pe care îl decla-
ră Ion Păduraru, tânăr inginer de 
frunte într-un important sector 
energetic al republicii. Acum 9 ani 
dânsul a absolvit Facultatea de 
Energetică a UTM.

Acest precept i s-a cristalizat 
în conştiinţă încă din anii de stu-
denţie (2000-2005) şi s-a realizat în 
succesele permanente la studii, în 
bogata activitate extracurriculară, 
benefică nu doar pentru formarea 
proprie, dar şi a colegilor din grupa 
academică, pe care i-a stimulat în 
calitatea sa de monitor. Am numă-
rat în CV-ul său 9 sfere de activita-
te extracurriculară, dovadă că încă 
în studenţie se înfiripă rădăcinile 
viitorului specialist şi patriot, care 
după facultate va pune umărul la 
prosperarea sectoarelor energetic, 
social şi cultural.

Interdependenţa între „a lucra 
bine” şi „a avea cunoştinţe bune” 

este absolut ne-
cesară. Acest as-
pect prevalează 
în profilul dlui 
Ion Păduraru 
– student-mas-
terand- doc to -
rand-specialist: 
limbi străine: 
rusa, franceza, 
spaniola; curs 
acreditat în Ro-
mânia „Manager 

proiect”; participant la conferinţe 
ştiinţifice şi publicaţii ştiinţifice: 
„L’énergie éolienne”, „Le compteur 
numerique d’énergie électrique”, 
„Planul de strategie în dezvoltarea 
tineretului”, „Guvernarea învăţă-
mântului superior în RM”, „Unele 
scenarii de conlucrare între pro-
ducători şi consumatori pe piaţa 
energiei electrice în RM”, „Reduce-
rea pierderilor de putere şi energie 
electrică prin deconectarea trafo 
slab încărcate de la posturile de 
transformare în Reţelele Electrice 
Chişinău”, „Aspecte privind tarifa-
rea energiei reactive”, „Liberaliza-
rea pieţei de energie electrică în 
RM” etc. În total – 16 asemenea 
manifestări.

Dar activitatea practică, deoa-
rece tot ce ştii trebuie să răsară ca 
iarba verde pe terenul real-social?

De îndată ce a luat diploma de 
licenţă, paralel cu masteratul, s-a 
încadrat pe post de inginer elec-
tric la întreprinderea „Corna” SRL. 
Peste un an i s-a propus un post 

mai înalt în „Grupul Union Fenosa”. 
Şi aici a avansat mereu, iar peste 
trei ani a devenit inginer coordo-
nator în serviciul central de dis-
pecerat – supravegherea marelui 
ansamblu de producere, transpor-
tare şi consumare a energiei elec-
trice pe sectorul republicii deservit 
de „Union Fenosa”.

Şi în cadrul ÎS „Moldelectrica” 
a fost remarcat ca bun specialist, 
oferindu-i-se mai multe posturi 
de răspundere, actualmente fiind 
inginer-şef adjunct al Serviciului 
tehnic de producţie (energie elec-
trică) privind întreaga republică.

De altfel, una din primele pro-
puneri a parvenit chiar de la facul-
tate – predarea unor cursuri. Şi Ion 
Păduraru, cu sentimentul său de 
patriot, a acceptat: astăzi, para-
lel cu serviciul la „Moldelectrica”, 
predă la FEIE cursul „Montarea şi 
exploatarea utilajului electric” şi 
realizează activităţi didactice la 
un alt curs de specialitate: „Partea 
electrică a centralelor”.

Se ştie că specialiştii buni se 
nasc din întâlnirea a două energii: 
cea a discipolului şi cea a mentoru-
lui-profesor. Discipolul Ion Pădu-
raru nu uită să vină cu mulţumiri 
faţă de profesorii săi de la facul-
tatea care l-a format ca specialist: 
Ion Stratan, prof. univ., dr. hab.; 
Victor Pogora, conf., dr.; Valentin 
Arion, prof. univ., dr. hab.; Ilie Ma-
covei, conf., dr.; Ion Proţuc, conf., 
dr.; Ion Sobor, conf., dr., care i-au 
cultivat dragostea faţă de profesie.

În teza sa de docto-
rat „Modelarea surse-
lor de energii regene-
rabile şi determinarea 
costurilor nivelate şi 
a tarifelor”, susţinută 
pe  4 septembrie 2014 
la FEIE, tânăra docto-
randă Cristina Gher-
man, lector superior la 
Catedra Termoenerge-
tică şi Management în 
Energetică, a abordat o 
temă ardentă pentru republică, deoa-
rece Guvernul RM a iniţiat implemen-
tarea unor măsuri de sprijin în dezvol-
tarea energiilor regenerabile, devenind 
stringentă necesitatea elaborării unor 
metode de stabilire a costurilor şi ta-
rifelor, pentru ca să ştim pe ce baze 
financiare putem atrage investitorii în 
acest domeniu nou sau cum să se facă 
diferite calcule atunci când energia eo-
liană, de exemplu, se va „combina” în 
reţeaua generală cu energia produsă 
tradiţional (petrol, gaze).

Sub conducerea ştiinţifică a dlui 
Valentin Arion, prof. univ., dr. hab., 
doctoranda a investigat un câmp sta-
tistico-financiar larg pentru a găsi un 
echilibru între costurile diferitelor ge-
nuri de energie sau între cele de produ-
cere la sursă şi ale consumatorilor finali 
de energie electrică.

În RM potenţialul energiilor regene-
rabile constituie cca 23 la sută din volu-
mul general energetic. E o cotă destul 

de mare şi merită să 
ne ocupăm serios de 
valorificarea acesteia 
în cercetările econo-
mice, inclusiv în teze-
le de doctorat.

Preţul la energiile 
regenerabile astăzi 
este mai ridicat decât 
al energiei electrice 
produsă în mod tra-
diţional, dar situaţia 
cu reducerea din ce 

în ce mai accentuată a volumului de  
energie tradiţională importată din ex-
terior (cca 80 la sută), precum şi exigen-
ţele ecologice ne obligă să recurgem la 
energia vântului, soarelui, care, dezvol-
tându-se, va da şi efectul ieftinirii, iar in-
vestigaţiile costurilor vor oferi o marjă 
de profit sigur pentru viitorii 10-15 ani.

Un examen serios al susţinerii tezei 
atestă nivelul ştiinţific şi importanţa 
socială a acestor investigaţii la UTM 
într-un domeniu astăzi deosebit de 
solicitat în contextul energetic deloc 
simplu atât în lume, cât şi, mai ales, în 
ţara noastră.

Teza a fost susţinută în cadrul facul-
tăţii, deci pe baza potenţialului ştiinţific 
al facultăţii, fapt ce indică calitatea înaltă 
a studiilor la FEIE. Susţinerea unei ase-
menea teze de doctorat la facultate e 
o premieră, căci anterior tezele se susţi-
neau la Institutul de Energetică al AŞM 
sau în ţări străine. Or acesta e un eveni-
ment de succes, demonstrat cu brio.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FEIE
Rândul de sus, de la stânga: l.u. P. Vârlan; l.s. M. Burduniuc; conf., dr. V. Blajă; prodecan, l.s. C. Chelmenciuc; şef catedră TME, prof., dr.hab. V. Arion; şef catedră BTE, prof., dr.hab. M. Chiorsac; 

l.a. L. Vasilică; şef catedră EMM, conf., dr. I. Nucă; şef catedră EF, conf., dr. A. Popuşoi; conf., dr. V. Hlusov; l.s. V. Gropa. 
Rândul de jos: l.s. C. Gherman; preşedinte Club Sportiv, l.s. Z. Melnicova; prodecan, conf. A. Potâng; metodist G. Caminschi; decan, conf., dr. V. Pogora; l. s. I. Dobrea; prof., dr.hab. T. Ambros; metodist 

D. Carlaşuc.

Bun specialist, bun patriot Energiile regenerabile: 
costuri, tarife

9 facultăţi – 9 piloni ai UTM
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Facultatea de Inginerie şi Management în 
Electronică şi Telecomunicaţii 

FIMET

FIMET a fost fondată în 1987, ca urmare a 
divizării Facultăţii de Electrofizică. Denumirea 
iniţială: Facultatea de Radioelectronică, în 2001 
redenumită Facultatea de Radioelectronică şi 
Telecomunicaţii (FRT), iar în 2013 – Facultatea de 
Inginerie şi Management în Electronică şi Tele-
comunicaţii. De la fondare, facultatea a pregătit 
5851 de ingineri. 

Deşi, formal, a fost creată în 1987, istoria 
FIMET începe odată cu fondarea Facultăţii de 
Electrofizică – FE (1967). În componenţa FE 
au fost incluse Catedrele de Fizică, aflată azi în 
componenţa FIMET; Construirea şi producerea 
aparatajului electronic (CPAE), Sisteme dirijate de 

comunicaţii (azi – Telecomunicaţii) şi Metrologie, 
măsurări şi verificarea calităţii.

Catedra Sisteme şi dispozitive electronice a 
fost creată în 1972 în cadrul FE cu denumirea 
iniţială CPAE şi pregătea ingineri la specialita-
tea Construirea şi producerea aparatajului radio 
(CPAR) – una din cele mai solicitate pe atunci 
la UTM. În 1977 a fost deschisă şi specialitatea 
Construirea şi producerea aparatajului electronic 
de calcul (CPAEC). În 1973-1987 la Catedra CPAE 
au fost pregătiţi 937 ingineri: 649 la specialitatea 
CPAR şi 288 – la CPAEC.

În anii ’90 specialităţile facultăţii au fost rede-
numite de mai multe ori, unele dintre ele având 

şi câteva specializări. În 1997 a fost organizată 
Catedra Sisteme optoelectronice (SOE, azi SRCO). 
Iniţial catedra asigura procesul de studii la spe-
cialitatea Sisteme optoelectronice, iar din 1999 
– şi la specialitatea Inginerie şi management în 
telecomunicaţii. În 2004 studenţii Academiei de 
Telecomunicaţii şi Informatică au fost transferaţi 
la UTM, sporind substanţial contingentul facul-
tăţii. Pentru asigurarea procesului de instruire 
la specialitatea Telecomunicaţii, în componenţa 
FRT este instituită Catedra Radiocomunicaţii.

Calitatea procesului de pregătire a cadrelor 
inginereşti la facultate e asigurată de implica-
rea cadrelor didactice, doctoranzilor, maste-

ranzilor, studenţilor în activitatea de cercetare. 
În 2009-2014 au fost realizate 9 proiecte insti-
tuţionale, programe de stat, bilaterale, granturi 
internaţionale, de inovare şi transfer tehno-
logic cu un volum de finanţare de cca 2 mil. 
700 mii lei; în cadrul saloanelor şi expoziţiilor 
internaţionale de inventică au fost obţinute 20 
medalii de aur, 13 de argint, 5 de bronz; au fost 
organizate două ediţii ale Conferinţei internaţi-
onale „Telecomunicaţii, Electronică şi Informati-
că” (2010, 2012), cu participarea colaboratorilor 
ştiinţifici din 12 ţări; fiind publicate 322 articole 
în 4 volume (câte 2 la fiecare ediţie) cu un vo-
lum total de 1774 pagini.

Din experi-
enţa de student, 
apoi şi de cadru 
didactic al UTM 
pot spune cu 
toată încrederea: 
FIMET pregăteşte 
ingineri de înal-
tă calificare. Tot 
ce am reuşit în 
dezvoltarea mea 
profesională o 
datorez în primul 
rând profesorilor 
Catedrei Sisteme optoelectronice, 
decanatului, care mi-au permis să 
activez iniţial în cadrul Centrului de 
Calcul al facultăţii în calitate de ingi-
ner-programator, deservind o reţea 
performantă de calculatoare. Ulteri-
or am devenit lector asistent, lector 
universitar, iar după absolvirea mas-
teratului – lector superior. 

În ultimul an de studii la faculta-
te mi-am făcut practica la Uniflux-li-
ne SA, companie de succes în dome-
niul TIC. Acolo am studiat tehnologi-
ile de comutare în pachet: ATM, Fra-
me Relay, X.25, IP, NGN, MPLS, care 
reprezintă protocoalele de bază în 
procesul funcţionării reţelei Uniflux-
line. După absolvirea facultăţii am 
fost angajat ca inginer la Uniflux-li-
ne, iar după absolvirea Academiei 
CISCO am urcat mai multe trepte 
ierarhice – şef serviciu ingineri, ma-
nager proiecte corporative, director 
tehnic, iar din 2006 – director exe-
cutiv. Uniflux-line e o reţea multi-
service de transport date, destinată 
comasării reţelelor de comunicații 
într-un sistem unic informaţional cu 
posibilitatea de acces în timp real. 
Reţeaua utilizează soluţii tehnologi-
ce şi echipament performant oferit 
de firme cu renume mondial: CISCO 

Systems, RAD, 
Mikrotik, Hewlett 
Packard, APC etc. 

În cadrul FI-
MET funcţionea-
ză 37 laboratoare 
şi 8 săli de calcu-
latoare pentru 
studierea micro-
procesoarelor, 
t e h n o l o g i i l o r 
informaţionale, 
securităţii siste-
melor informaţi-

onale şi de transmisiuni multiplex, 
comunicaţiilor optice, reţelelor de 
comunicaţii digitale, comunicaţiilor 
mobile, tehnologiilor moderne de 
telecomunicaţii, software-ului în 
electronică şi comunicaţii, reţelelor 
de calculatoare, tv, audio, video şi 
robototehnicii, proiectării asistate 
de calculator etc.

Parteneriatul FIMET cu diverse 
companii IT de renume a permis 
modernizarea bazei tehnico-ma-
teriale a facultăţii. Astfel, Uniunea 
Internaţională de Telecomunicaţii a 
sponsorizat utilarea cu echipament 
performant a unui laborator de 
comunicaţii modern; SA Moldcell 
– a unui laborator de comunicaţii 
mobile GSM şi a unei săli de calcu-
latoare; reprezentanţa Chişinău a 
Companiei ISKRATEL, Slovenia – a 
unei centrale digitale de comutaţie 
SI-2000; reprezentanţa Chişinău SIS 
Solutions&Service a Companiei SI-
EMENS, Germania – a unei centrale 
digitale de comutaţie HiCom 300; 
SA Moldtelecom – a unui laborator 
de comunicaţii optice în baza siste-
mului de transmisiuni E3, PCM-480 
şi a unui laborator de tehnologii 
avansate în telecomunicaţii, în ca-
drul căruia studenţii acumulează 

cunoştinţe practice în domeniul 
configurării tehnologiilor FTTx, 
ADSL, NGN, dezvoltarea serviciilor 
de telefonie fixă, Internet în bandă 
largă, televiziune digitală IPTV. 

Pe lângă procesul didactic, ca-
tedrele facultăţii desfăşoară o am-
plă activitate ştiinţifică. Profesorii şi 
studenţii publică articole în culegeri 
şi reviste ştiinţifice naţionale şi inter-
naţionale, monografii şi manuale, 
prezintă comunicări ştiinţifice la di-
verse conferinţe naţionale şi inter-
naţionale de specialitate.

O altă oportunitate în cadrul 
FIMET o reprezintă proiectele de 
mobilitate care permit studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor, cadre-
lor didactice ale UTM să studieze în 
ţările-membre ale consorţiului din 
proiectul dat. La FIMET se află în de-
rulare proiectele de mobilitate EU-
ROEAST şi INFINITY, având  parteneri 
europeni din Italia, Finlanda, Polonia, 
Germania, Belgia, Franţa, Spania, 
Portugalia, Cehia, Estonia, Slovenia. 
În cadrul proiectelor de mobilitate, 
studenţii pot aplica pe o perioadă de 
6-10 luni, masteranzii – 6-24 luni (Full 
Master), doctoranzii – 6, 12, 18 sau 
34 luni, post-doctoranzii – 6 luni, be-
neficiind şi de burse lunare de 1000, 
1500 şi respectiv 1800 euro. 

De comun acord cu Asociaţia 
RENAM şi USAID, la FIMET au fost 
lansate studiile CISCO – cursuri ex-
tracurriculare, facultative, care com-
plementează cunoştinţele de bază 
cu cele în domeniul TIC. Academia 
CISCO oferă cursuri online, instru-
mente interactive, studii de labora-
tor pentru a urma o carieră în IT.

Dinu ŢURCANU,
lector superior universitar, 

magistru,
absolvent FIMET-2002

Una din manifestările de am-
ploare organizate de FIMET este 
Conferinţa internaţională „Teleco-
municaţii, electronică şi informa-
tică” – ICTEI. Savanţi şi specialişti 
marcanţi din SUA, Germania, Marea 
Britanie, România, Federaţia Rusă, 
Ucraina, Lituania, Bulgaria, Belgia, 
Macedonia, Portugalia, Africa de Sud, 
Spania, alte ţări îşi prezintă aici recen-
tele realizări, depăşind cadrul ştiinţi-
fico-didactic prin abordarea tematicii 
foarte actuală azi a telecomunicaţii-
lor, electronicii şi informaticii. Aceas-
tă abordare trezeşte atât interesul 
mediului ştiinţific-academic, cât şi al 
forurilor conducătoare ale statului, 
societăţii civile, cum ar fi AŞM, MTIC, 
Ministerul Educaţiei, CNAA, Institutul 
pentru Ştiinţa Calculatoarelor al Aca-
demiei Române, Asociaţia Informa-
ţională pentru Cercetări şi Educaţie 
din Moldova, Societatea Fizicienilor 
din Moldova, Societatea de Inginerie 
Biomedicală din Moldova, precum 
şi al diferitelor companii adiacente 
domeniului: Allied Testing, Moldcell 
SA, Moldetelecom SA, RENAM, In-
formbusiness, Uniflux line, ANRCETI 
etc.

Pe lângă abordările teoretico-
ştiinţifice ale problemelor prioritare 
din domeniile vizate, conferinţele 
ICTEI se încununează de fiecare dată 
şi cu realizări practice de anvergură. 
De exemplu, în cadrul Conferinţei 
ICTEI-2010 a avut loc inaugurarea 
canalului optic Republica Moldova – 
România, conectat la reţeaua acade-
mică transeuropeană GEANT, dedicat 
finalizării cu succes a unor proiecte 
internaţionale: „New RENAM-RoEdu-

Net gateway based on CWDM tech-
nologies implementation” al NATO şi 
„SEE-GRID e-Infrastructure for regio-
nal e-Science” al Comisiei Europene. 
Prin intermediul acestui Fiber Linc 
modern de comunicaţii optice in-
stituţiile ştiinţifice şi de învăţământ 
superior din RM obţin un canal per-
formant cu o viteză de 10 mii MB/sec 
(10 GB/sec), de 30 de ori mai puternic 
decât conexiunea anterioară prin ra-
diounde din Iaşi, care se realiza la o 
viteză de 4 MB/sec, ceea ce facilitează 
accesul acestor instituţii la sistemul 
informaţional european şi utilizarea 
atât a internetului propriu-zis, cât şi a 
televiziunii şi telefoniei.

Iar punctul culminant al IC-
TEI-2012 l-a constituit inaugurarea 
unui Laborator de Tehnologii Avansa-
te în Telecomunicaţii, primul de acest 
nivel în RM, înzestrat cu utilaj ultra-
modern de către cea mai mare com-
panie de comunicaţii de la noi – SA 
MOLDTELECOM. Noul laborator are o 
capacitate de 24 de locuri şi este dotat 
cu cele mai avansate tehnologii uti-
lizate pe scară largă la nivel mondial: 
FTTx, ADSL şi NGN. Costul acestuia se 
estimează la 3,5 mil. lei. 

Un plus deosebit al conferinţelor 
ICTEI îl constituie prezenţa studenţilor 
în cadrul lucrărilor în plen la unele sec-
ţii, aceasta fiind o dovadă că generaţia 
de mâine a exploratorilor tărâmului 
informaţional sesizează amploarea şi 

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FIMET
Rândul I, de la stânga: Nicolae Sârbu, prof.univ., dr.hab.; Alexandru Rusu, conf., dr., şef catedră Fizica; Silvia Gangan, conf., dr.; Vera Morozov, conf., dr.; Serghei Andronic, conf., dr., decan; Tatiana 

Şestacov,  conf., dr., şef catedră SDE; Serafima Sorochin, l.s., Constantin Ţurcan, l.s.; Lucreţia Nemerenco, conf., dr., prodecan; 
Rândul II: Mihai Vladimir, prof.univ., dr.hab.;Dumitru Ţiuleanu, prof.univ., dr.hab.; Ion Avram, conf., dr., şef catedră RC; Ion Cornea, conf., dr.; Roman Griţco, l.s.; Sergiu Finciuc, l.s., prodecan; Andrei 

Chihai, l.s., prodecan; Pavel Nistiriuc, conf., dr., şef catedră SRCO; Vasile Tronciu, prof.univ., dr.hab.; Spiridon Rusu, conf., dr.; Dinu Ţurcanu, l.s.

Facultatea care m-a format Conferinţele ICTEI 
ale FIMET
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Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi 
Transporturi 

Ludmila Botnaru a absol-
vit Facultatea de Inginerie şi 
Management în Construcţia 
de Maşini acum 6 ani, speci-
alitatea Inginerie şi manage-
ment în construcţia de maşini. 
În acest răstimp a reuşit să 
atingă în carieră linia de di-
rector general al Companiei 
„GRIP Engineering” – Societa-
te cu răspundere limitată fon-
dată în Germania, respectiv 
– cu capital integral german, 
care a deschis o întreprindere 
de fabricaţie a pieselor meta-
lice în domeniul construcţia 
de maşini în comuna Goianii Vechi, o suburbie 
a Chişinăului. În special, întreprinderea se ocu-
pă de prelucrarea mecanică a metalelor: pro-
iectarea şi fabricarea diverselor echipamente, 
cum ar fi, de exemplu, aparatele de testare a 
materialelor – metalice, lemnoase, textile etc.

După absolvirea masteratului Ludmila a 
activat iniţial în calitate de inginer de categorie 
începătoare, apoi – şefă de secţie, vicedirec-
tor, iar peste puţin timp – director general. O 
ascensiune foarte rapidă pentru o perioadă de 
doar 6 ani. Esenţial este că absolventa UTM are 
o asemenea capabilitate.

 UTM m-a format temeinic ca specialist. 
Cunoştinţele obţinute la Catedra Inginerie şi 
management în sisteme de producţie, condusă 
de dl Demian Uşanlî, conf. univ., dr., m-au făcut 
puternică în profesie: atât sub aspect pur ingi-
neresc, cât şi al economiei şi managementului. 
Folosindu-mă de prilej, aş vrea să exprim since-
re mulţumiri profesorilor mei: Ion Ruşica, conf., 
dr., Andrei Ciobanu, conf. (au predat Tehnolo-
gia construcţiei de maşini), Iurie Ciofu, conf., dr. 
(Studiul şi tehnologia materialelor), Dumitru 
Odainâi, lect. sup. (Microeconomia şi statistica), 
Daniela Secrieru, lect. sup. (Managementul eco-
nomic), Valentina Catanoi, lect. sup. (Economia 
financiară), Vasile Mămăligă, conf., dr., (Mana-
gementul general), spune tânăra directoare.

Materialele pentru producerea aparatelor 
de testare se aduc din Germania, tot de acolo 
vin şi comenzile de producţie. Compania are 
o subunitate situată în Germania, care orga-
nizează comenzile de producție şi prestarea 
materialelor respective. La întreprinderea din 

Moldova proiectanții, de-
signerii, muncitorii ope-
rează tot felul de lucrări, 
consultându-l permanent 
pe comanditar, până când 
se ajunge la modelul dorit. 
Toate tratativele şi demon-
strările de modele pro-
iectate se efectuează prin 
internet, astfel că operati-
vitatea executării comenzi-
lor este asigurată în timp şi 
calitativ.

Tânăra directoare Lud-
mila Botnaru veghează ne-
contenit asupra randamen-

tului general al companiei. Despre succesele 
obţinute în acest sens vorbesc şi diplomele 
pentru aportul financiar substanţial în bugetul 
localităţii în calitate de contribuabil valoros, 
acordate de primăria comunei Ciorescu, din 
care face parte Goianii Vechi. În acest sens îi 
sunt de mare folos cunoştinţele economice 
şi manageriale pe care facultatea/catedra au 
avut previziunea să le includă în porgramele 
didactice pentru viitorii ingineri. Cu toate că 
aceştia au orientarea spre maşini şi metale, ei 
învaţă şi să conducă eficient unităţile industri-
ale, oricât de mari şi complicate ar fi acestea. 
Iată că şi întreprinderea germană „GRIP Engi-
neering” lucrează cu profit, asigurând şi multe 
locuri de muncă pentru specialiştii locali, inclu-
siv pentru absolvenţii UTM.

Absolventa ţine legături permanente cu 
facultatea şi în vederea contribuirii cu diferite 
sponsorizări la dotărille tehnice ale labora-
toarelor, oferind şi locuri pentru stagiile de 
practică ale studenţilor, masteranzilor, doc-
toranzilor, căci stagiile de practică, se ştie, au 
un rol crucial în formarea specialiştilor, iar în 
condițiile de piaţă nu e deloc uşor să le obţii. 
Deci susţinerea catedrei sub acest aspect este 
deosebit de preţioasă, lucru pentru care şi 
catedra răspunde cu reciprocitate prin diferi-
tele consultări ştiinţifico-tehnice solicitate de 
întreprindere.

Ludmila Botnaru duce cu demnitate faima 
Alma Mater, iar aceasta, la rândul său, obţine 
un autentic feedback despre succesul profe-
sional al absolvenţilor săi, convingându-se că 
drumul calităţii didactice elaborate este corect.

A fost înfiinţat în baza şco-
lii profesionale nr. 75, din 1990 
– Liceul Tehnic din Chişinău. 
În 1991 liceul a fost reorga-
nizat în Colegiul Tehnic din 
Chişinău. În 2000 Colegiul a 
fost transferat în cadrul UTM, 
în componenţa Facultăţii de 
Inginerie şi Management în 
Construcţia de Maşini.

Colegiul pregăteşte spe-
cialişti în domeniul construc-
ţii de maşini, în specialităţile: 
Maşini-unelte şi scule cu spe-
cializările: Tehnologia fabricării 
şi exploatarea sculelor; Asigu-
rarea tehnologică şi reglarea 
maşinilor-unelte cu comandă 
numerică şi roboţilor industri-
ali; Tehnologia prelucrării 
materialelor cu specializarea: 
Tehnologia prelucrării materi-
alelor la maşini-unelte cu co-
mandă numerică.

Colegiul dispune de săli 
de clasă spaţioase, laboratoa-

re de fizică, chi-
mie, metrologie 
şi standardizare, 
electronică şi 
acţionări electri-
ce, tehnologie a 
materialelor, me-
canică aplicată, 
laboratoare de 
maşini-unelte cu 
dirijare progra-
mată, informatică, infografică 
şi bazele proiectării asistate 
de calculator, ateliere dotate 
cu maşini-unelte şi utilaje teh-
nologice moderne.

Desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ este asi-
gurată de profesori cu expe-
rienţă, în frunte cu directorul 
Dumitru Vengher. În cadrul 
celor 3 catedre: Discipline 
liceale (şef: S. Gherboveţ), 
Discipline de specialitate 
şi instruire practică (Gh. 
Codreanu), Îndrumători 

de grupe (L. Ro-
taru) activează 
36 cadre didac-
tice, inclusiv: 3 
doctori în ştiinţe 
f izico-matema-
tice (I. Leahu, B. 
Constantinov, V. 
Cernii), 1 doctor 
în ştiinţe biologi-
ce (L. Ceban); 2 

– cu gradul didactic I; 30 – cu 
gradul didactic II.

Elevii  participă anual la 
concursul „Rube Goldberg” 
organizat de UTM, la concur-
suri şi olimpiade republicane.

Colegiul colaborează cu 
30 de întreprinderi construc-
toare de maşini, în cadrul 
cărora elevii îşi desfăşoară 
practica tehnologică şi de 
diplomă, între care: GRIP En-
ginering, Aileron-M, ASPA-
Orhei, TOPAZ, Mecagro,  Mol-
dovahidromaş. 

În 6 ani – director general 
al Companiei germane

Colegiul Tehnic al UTM

În fotografie: Viorica Curnicov – inginer formare cadre, Ion Corcodel – maistru superior, lider 
sindical colaboratori, Olga Gaifutdinova – metodist, lider sindical elevi, Diana Borş – director-ad-
junct pentru instruire şi educaţie, Dumitru Vengher – director, Svetlana Gherboveţ – şef Catedră 
discipline liceale, Gheorghe Codreanu – şef Catedră discipline de specialitate şi instruire practică, 
Lidia Rotaru – şef catedră îndrumătorilor de grupă, Nicolae Frunza – director-adjunct pentru gos-
podărie.

La fondarea sa în 1964, la IPC a fost 
deschisă o specialitate de profil mecanic 
– Maşini şi aparate în industria alimentară. 
Concomitent, s-a deschis şi Facultatea de 
Mecanică cu 137 de studenţi la secţia cu 
frecvenţă la zi şi o secţie cu frecvenţă re-

dusă, unde au fost transferaţi studenţi de 
la filialele unor institute din Moscova.

În 1993 Facultatea de Mecanică a fost 
divizată în două structuri separate – Fa-
cultatea de Inginerie şi Management în 
Mecanică (FIMM) şi Facultatea de Inginerie 

şi Management în Construcţia de Maşini 
(FIMCM). În 2011 FIMM îşi modifică denu-
mirea în Facultatea de Inginerie Mecanică 
şi Transporturi (FIMT ). Iar la 1 septembrie 
2014, în baza comasării celor două facul-
tăţi – FIMT şi FIMCM, a fost creată o facul-

tate nouă – de Inginerie Mecanică, Indus-
trială şi Transporturi (FIMIT ). În postul de 
decan al noii Facultăţi IMIT a fost numit dr. 
ing., conf. Vasile Cartofeanu, anterior de-
can al fostei FIMT.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FIMIT
Rândul 1, de la stânga: Mircea Bernic, dr.hab., conf., şef Departament PMAI; Ilie Manoli, dr., conf., şef program; Valeriu Podborschi, conf., şef Departament DIP; Galina Dicusar, dr., prof.univ., prode-

can; Vasile Cartofeanu, dr., conf., decan; Elena Rusu, dr., conf.; Iurie Căpăţână, dr., conf., prodecan; Leonid Dohotaru dr., conf., şef Departament Matematica; Vasile Plămădeală, prodecan.
Rândul 1I: Igor Rotaru, şef CC; Valeriu Dulgheru, dr.hab., prof.univ., şef Departament BPM; Iurie Ciofu, şef program; Petru Stoicev, dr.hab., prof.univ., şef Departament IMI; Sergiu Dântu, 

dr., conf., şef Departament GDDTI; Sergiu Mazuru, dr., conf., şef Departament TCM; Demian Uşanlî, dr., conf., şef program; Alexei Toca, dr., prof.univ., şef program; Victor Ceban, dr., conf., şef 
program; Odainâi Dumitru, prodecan.
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Facultatea de Calculatoare, Informatică 
şi Microelectronică

Dna Liudmila Climoc, 
director general al Com-
paniei Orange-Moldova, 
a absolvit Facultatea de 
Calculatoare, Informatică 
şi Microelectronică în 1997, 
specialitatea Microelec-
tronică şi Dispozitive semi-
conductoare. În acelaşi an 
s-a angajat cu uşurinţă în 
calitate de consultant vân-
zări la „Moldavian Mobile 
Telephone” SRL din Chişinău 
– primul operator de presta-
re a serviciilor în baza NMT.

Cunoştinţele obţinute 
la UTM i-au deschis dru-
mul în profesie, în pofida  
concurenţei acerbe de pe 
piaţa muncii. 

- La UTM m-am convins: este 
foarte important să tratezi cu 
maximă seriozitate cursurile uni-
versitare, spune dna Climoc. La 
facultate am învăţat să deschid 
mai multe sfere, care mi-au ridi-
cat potenţialul profesional, dar 
şi general uman. Facultatea mi-a 
dezvoltat gândirea analitică şi 
strategică, mi-a oferit posibilita-
tea de a privi cu doi paşi înainte. 
Nu mi-a fost teamă de schimbări 
şi am continuat să învăţ la fiecare 
etapă a vieţii. Deşi am finalizat o 
facultate cu profil ingineresc, am 
decis să-mi reorientez eforturile 
în sfera comercială. După doi 
ani de la primul meu job, m-am 
angajat la Compania Orange-
Moldova (pe atunci Voxtel) în 
calitate de consultant vânzări. Şi 
nu m-am oprit aici. Am continu-
at să perseverez şi să privesc în 
perspectivă. În cei 15 ani de acti-
vitate în cadrul acestei companii 
am urcat mai multe trepte, iar de 
6 ani deţin funcţia de director 
general.

Deşi o despart de facultate 
mai mulţi ani, îşi aminteşte cu 
multă recunoştinţă de profe-

sorii de la facultate: dnii Victor 
Şontea, Teodor Şişianu, Viorel 
Trofim, Maria Anischevici, M. 
Saveniuc, dl Filip, care i-au pre-
dat matematica, limba engleză, 
fizica semiconductoarelor, mi-
croprocesoare etc., iar dl  Viorel 
Trofim i-a fost conducător ştiin-
ţific al tezei de licenţă.

Amintindu-şi cu drag de anii 
de facultate, absolventa FCIM, 
dna Ludmila Climoc, reflectea-
ză:

- Studenţia este o perioa-
dă frumoasă din viaţa fiecărui 
om, una plină de trăiri, reuşite 
şi momente care te marchează. 
Este o etapă care te dezvoltă 
intelectual, dar şi te pregăteşte 
să păşeşti în viaţă mai sigur şi 
mai îndrăzneţ, o etapă în care 
obţii abilităţi de comunicare, cu-
noşti oameni noi şi legi prietenii 
frumoase, valabile şi peste ani. 
Tocmai atunci este momentul 
în care trebuie să înţelegi că în 
funcţie de consecvenţa şi perse-
verenţa de care dai dovadă se va 
forma personalitatea ta pe viitor. 
Pe mine, facultatea m-a ajutat 
să devin mai independentă, să 
iau propriile decizii şi să mi le 
asum, bune şi rele. Am învăţat 

să fiu mai responsabilă, mai 
independentă şi mai matură. 
Pentru mine facultatea a în-
semnat un pilon important 
în dezvoltarea principalelor 
abilităţi manageriale.

Dintotdeauna am consi-
derat educaţia o prioritate, 
iată de ce am optat pentru 
susţinerea acestui domeniu 
în rândurile viitorilor profe-
sionişti. Orange Moldova a 
semnat un parteneriat de 
succes cu UTM încă în anul 
2006. Acesta prevede rea-
lizarea mai multor proiecte 
comune ce vizează acorda-
rea asistenţei UTM în plan 
logistic, oferirea burselor 

pentru cei mai buni studenţi, 
organizarea expoziţiilor tema-
tice, suport în organizarea con-
ferinţelor ştiinţifice, amenajarea 
spaţiilor WiFi, pentru ca studen-
ţii să beneficieze de educaţie de 
calitate etc. Asemenea proiecte 
dezvoltăm şi cu alte universităţi 
din Moldova.

A fi student, a păşi în cadrul 
unei facultăţi, este şansa tânăru-
lui care pleacă de acasă, singur, 
departe de cei dragi, în noul 
său drum, pentru a se afirma pe 
deplin în domeniul pe care l-a 
ales. Aici îi cresc aripile, aici i se 
confirmă vocaţia, prinde puteri 
şi îşi alege viitorul. Iată de ce le 
recomand tuturor studenţilor să 
înveţe şi să investească în cunoş-
tinţele lor, indiferent de activita-
tea aleasă. Este important să nu 
lase să treacă anii de facultate 
fără să facă ceva folositor, în spri-
jinul carierei spre care aspiră. Să 
stabilească relaţii interumane 
viabile şi de lungă durată, să fie 
perseverenţi şi ambiţioşi, con-
secvenţi şi muncitori, să gân-
dească progresist. Toate acestea 
sunt garanţia unei cariere de 
succes.

Studenţii FCIM îşi dezvoltă creativi-
tatea tehnică şi ştiinţifică în cadrul Cen-
trului Studenţesc de Creaţie Tehnică 
„HARD & SOFT” şi Centrului Internaţi-
onal „Ingineria Sistemelor Microelec-
tronice şi Dispozitive Biomedicale”. În 
scopul evidenţierii competenţelor şi in-
teligenţei studenţilor aici se organizează 
diverse concursuri naţionale şi internaţi-
onale: „Earth Rover”; „Ingineria sisteme-
lor microelectronice – Sergiu Radăuţan”, 
Concursul naţional de informatică.

Concursul internaţional „Earth Ro-
ver” este dedicat proiectării sistemelor 
robotice mobile la care participă echipe 
de studenţi din RM, România, Ucraina. 
Tematica concursului integrează cunoş-
tinţe din diferite domenii ale ştiinţelor 
exacte: proiectarea şi implementarea sis-
temelor de calcul şi control în timp real, 
tehnologii informaţionale, proiectarea şi 
implementarea bazelor de date, comu-
nicaţii digitale şi analogice, procesarea 
limbajelor naturale, procesarea imagi-

nilor şi a datelor, protecţia informaţiei şi 
inteligenţă artificială. În 2011 preşedinte 
al juriului a fost general-maior, dr. Dumi-
tru Prunariu, primul cosmonaut român. 
Anul acesta „Earth Rover” se află la a 4-a 
ediţie, jubiliară, consacrată aniversării a 
50-a a UTM, fiind planificate două clase 
de concursuri bazate pe concepte de 
procesare a datelor şi inteligenţă artifi-
cială, cu participarea a 10 echipe din RM, 
România, Ucraina. Pentru prima dată vor 
participa şi elevi din licee şi colegii. 

La concursul „Ingineria Sistemelor 
Microelectronice – Sergiu Radăuţan” 
participă studenţi din RM şi România.

Concursul Naţional de Informati-
că a demarat în 2013. La ediţia din anul 
curent se preconizează participarea stu-
denţilor de la 8 instituţii de învăţământ 
din RM.

Astăzi la FCIM sunt implicaţi în cre-
ativitatea tehnică şi ştiinţifică peste 150 
de studenţi.

La facultate îţi cresc aripile Competenţe, inteligenţă, 
mentenanţă

FCIM

Echipa FCIM  la competiţia „Earth Rover 2011”. În centru – general-maior, dr. Dumitru 
Prunariu, primul cosmonaut român.

Istoria FCIM începe odată cu fondarea în 
1967 a Facultăţii de Electrofizică, divizată în 
1987 în FCIM şi FR. Activitatea ştiinţifică în do-
meniu se dezvoltă în cadrul catedrelor Auto-
matica şi telemecanica şi Automatică şi tehnică 
de calcul, care aparţineau Facultăţii de Electro-
tehnică. În 1965 se deschide o nouă speciali-
tate – Dispozitive cu semiconductori, care a stat 

la baza fondării unei noi direcţii ştiinţifice în 
RM. 

În 2002 a fost creat Centrul Naţional de 
Studiu şi Testare a Materialelor (director: 
acad., prof.univ., dr.hab. I. Tighineanu). Un rol 
important în stabilirea strategiei şi direcţiilor 
de cercetare le revine unor personalităţi cu re-
nume mondial: acad. S. Rădăuţan, prof.univ., 

m.c. AŞM, dr.hab. T. Şişianu, prof.univ., dr. I. 
Samusi, prof.univ., dr. S. Rotaru, prof. univ., 
dr.hab. A. Casian, prof.univ., dr.hab. A. Po-
pescu, prof.univ., dr.hab. V. Trofim, prof.univ., 
dr.hab. E. Guţuleac ş.a.

Pe lângă FCIM activează Seminarul de 
profil la specialităţile: Elemente şi dispozitive 
ale tehnicii de calcul şi sistemelor de comandă; 

Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informa-
ţionale;  Modelare matematică, metode mate-
matice, produse de program (preşedinte – prof.
univ., dr.hab. A. Popescu, secretar ştiinţific – 
conf., dr. V. Sudacevschi).

La FCIM activează cu succes Şcoala Docto-
rală de profil „Electronică şi Informatică”. Actu-
almente aici îşi fac studiile 32 de doctoranzi.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FCIM
Rândul I, de la stânga: Alexandru Romanenco, conf., dr. prodecan; Emilian Guţuleac, prof.univ., dr.hab., şef catedră Calculatoare; Radu Melnic, l.s., prodecan; Ion Balmuş conf., dr., decan; Mariana 

Catruc, l.s., prodecan; Anatolie Casian, prof.univ., dr.hab., şef catedră MT; Victor Şontea, prof.univ., dr., şef catedră MIB;
Rândul II: Victor Ababii, conf., dr., prodecan; Boris Varzari, ing., şef Centru de Calcul; Liviu Carcea, conf., director Filieră Francofonă „Informatica”; Victor Beşliu, conf., dr., şef catedră ATI; Vasile Mo-

raru, conf., dr., şef catedră IA; Mihai Braga, conf., dr., şef catedră ŞSU; Viorel Bostan, conf., dr.hab., director Filieră Anglofonă „Computer Science”.
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Facultatea de Tehnologie şi Management 
în Industria Alimentară 

FTMIA

În 1977, ado-
lescent fiind, 
mi-am împlinit 
un vis: am fost 
admis la studii la 
IPC, Facultatea de 
Tehnologie, spe-
cialitatea „Teh-
nologia Vinului”. 
Pentru mine, un 
tânăr de 17 ani, 
venit la studii în 
capitală din s. Co-
cieri, r. Dubăsari, 
totul era nou: 
colegii, profeso-
rii, facultatea, dar am intrat destul 
de repede şi cu plăcere în viaţa 
studenţească. Am avut un mare 
noroc de colegii de grupă – pe tot 
parcursul studiilor gr.TV-772 a fost 
prima în toate: la învăţătură, în via-
ţa socială şi sportivă, dar şi în toate 
năzbâtiile studenţeşti. Şi chiar dacă 
în primii ani de studii am întreprins 
unele încercări de a mă transfera la 
studii în Romania sau Bulgaria, la o 
altă specialitate, spiritul deosebit 
de prietenos din grupa noastră m-a 
convins să rămân fidel specialităţii 
alese iniţial.

O influenţă deosebită asupra 
mea au avut-o bineînţeles şi pro-
fesorii de la facultate, inclusiv de 
la Catedra „Tehnologia Vinului” (şef 
catedră, prof. univ., dr. hab. Anatol 
Balanuţa), de asemenea şi decanul 
facultăţii – dr., conf. Gleb Pavlov. 
Din a. III m-am inclus în lucrările de 
cercetare desfăşurate la catedră şi 
astfel am avut ocazia să fac primii 

paşi în profesie 
alături de mari sa-
vanţi şi specialişti 
oenologi. Mai târ-
ziu, la doctoran-
tura din cadrul In-
stitutului Unional 
al Viei şi Vinului 
„Magaraci” (Yalta, 
Crimeea), m-am 
convins din nou 
de calitatea pro-
fesorilor noştri de 
la IPC. Facultatea 
de Tehnologie a 
devenit pentru 

mine o a doua casă, unde şi astăzi 
revin cu plăcere, acum – deja în ca-
litate de profesor universitar. 

De-a lungul anilor, datorită 
fundamentului pus de UTM în for-
marea mea, am reuşit să obţin gra-
dul ştiinţific de doctor habilitat în 
tehnică, titlul ştiinţific de „Profesor 
universitar”, să fiu onorat de titlul 
„Om Emerit al RM”, să devin „Inven-
tator Emerit al OMPI”, deţinător al 
42 medalii de aur, argint şi bronz la 
diferite saloane internaţionale de 
invenţii şi tehnologii, laureat al Pre-
miului Naţional în domeniul ştiinţei 
şi tehnicii. Însă principala realizare, 
la care am avut şi eu partea mea de 
contribuţie, este formarea unei şcoli 
ştiinţifice în oenologie, care include 
12 doctori şi 1 doctor habilitat for-
maţi şi alţi 5 doctoranzi în devenire.

Nicolae Taran, 
vicedirector al Institutului 

de Horticultură şi Tehnologii 
Alimentare, dr.hab., prof.univ. 

În incinta uzinei „Etalon” a UTM 
funcţionează cu succes un Cen-
tru ştiinţific de instruire şi transfer 
tehnologic în industria alimentară 
(procesarea laptelui şi cărnii) – sub-
diviziune didactică apărută pe baza 
unui proiect internaţional finanţat 
de Uniunea Europeană.

Studenţii de la specialităţile 
„Tehnologia cărnii şi produselor 
din carne”, „Tehnologia laptelui” şi 
Filiera Francofonă „Technologies 
Alimentaires” de la FTMIA efectu-
ează aici, în condiţii apropiate de 
cele industriale, toate lucrările de 
laborator prevăzute de programa 
de studii. Centrul dispune de două 
hale de producţie şi două labora-
toare: de Micro-
biologie şi de 
Fizico-chimie.

Centrul îşi 
c o n c e n t r e a z ă 
activitatea pe 3 
platforme: pro-
cesarea laptelui, 
a cărnii, proce-
sul didactic plus 
un laborator de 
investigaţii ştiin-
ţifice. Operează 
acţiuni de trans-
fer tehnologic 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 
din domeniu. 
Colaborează cu 
diverse compa-

nii din Moldova în contextul pro-
curării diferitelor produse, aditivilor 
alimentari,efectuării unui schimb 
de experienţă în vederea sporirii 
calităţii alimentelor. Colaborările se 
extind şi în străinătate, de exemplu, 
în SUA, prin Programul „De la fer-
mier la fermier”, susţinut de USAID. 
Totodată, Centrul acordă servicii de 
formare continuă şi consultanţă an-
gajaţilor din domeniu.

Studenţii au posibilitatea să-şi 
facă aici stagiile de practică, fabri-
când anumite produse. În hala de 
producţie pentru carne – diferite 
salamuri, în hala pentru lapte – di-
ferite brânzeturi, caşcavaluri, unt. 
După fabricarea produselor, stu-

denţii efectuează analizele fizico-
chimice şi senzoriale ale articolelor 
produse. Ei parcurg practic întregul 
flux tehnologic: de la recepţionarea 
materiei prime până la produsul fi-
nit. 

Prin spaţiile sale extinse şi mo-
derne, care includ săli de curs, la-
boratoare de investigaţii ştiinţifice, 
platformele de procesare a lapte-
lui şi cărnii, utilate cu echipament 
performant procurat în Occident, 
această mică întreprindere indus-
trială, menită să pregătească speci-
alişti de nivel european, devine un 
model de calitate pentru industria 
alimentară din RM.

Rolul Alma Mater 
în formarea mea

Centrul de instruire şi 
transfer tehnologic 
în industria alimentară

La originea Facultăţii a stat specialitatea 
Chimia industrială (profilul industria alimenta-
ră), fondată în 1959 în cadrul Facultăţii de Chi-
mie a USM. În 1959-1962 la aceasta specialitate 
erau înscrişi anual câte 25 de studenţi, iar din 
1963 – câte 2 grupe: Tehnologia conservării şi 
Tehnologia vinului. În 1964 contingentul de 
studenţi a trecut la IPC, unde s-a deschis Facul-
tatea de Tehnologie. 

În decembrie 1964 facultatea a avut prima 
promoţie de 19 ingineri-tehnologi. Din 1967 
la facultate sunt înscrişi anual câte 100 de 
studenţi: câte 2 grupe la fiecare din cele două 
specialităţi. Din 1973 se iniţiază pregătirea spe-
cialiştilor în domeniul tehnologiei şi organizării 

alimentaţiei publice. În 1977 se introduce spe-
cialitatea Economie şi management în industria 
alimentară. În 2004 catedra şi specialitatea trec 
în componenţa FIEB, UTM.

Ulterior au fost deschise noi specialităţi: 
Tehnologia şi construirea confecţiilor (1989); 
Tehnologia panificaţiei, Tehnologia păstrării şi 
prelucrării cerealelor şi Tehnologia zahărului şi 
produselor zaharoase (1990); Tehnologia cărnii 
şi a produselor din carne (1995); Filiera Francofo-
nă Technologies Alimentaires (1997); Tehnologia 
laptelui şi a produselor lactate (1997); Biotehno-
logii industriale (2006); Inginerie şi management 
în industria alimentară (2008).

În 1996 are loc redenumirea Facultăţii de 

Tehnologie în FTMIA. În 2012 în baza Proiec-
tului TEMPUS a fost creat Centrul de cercetare 
şi transfer tehnologic în domeniul cărnii şi lap-
telui, dotat cu echipamente tehnologice semi-
industriale. Actualmente lucrările de laborator 
la tehnologia produselor lactate şi din carne se 
efectuează în condiţii semiindustriale. În 2013 
a fost aprobat spre finanţare proiectul investi-
ţional „Renovarea utilajului laboratoarelor de 
instruire pentru desfăşurarea cursurilor prac-
tice cu profil viti-vinicol. Utilaj de laborator şi 
echipament” în valoare de 2,8 mil.euro. 

Cercetarea ştiinţifică a facultăţii se dezvoltă 
în domeniile: studiul substanţelor biologic ac-
tive a produselor vegetale în special al bioan-

tioxidanţilor naturali, elaborarea metodelor 
noi de apreciere a proprietăţilor antioxidante 
a produselor alimentare, evaluarea activită-
ţii antiradicalilor in vitro a bioantioxidanţilor; 
elaborarea compoziţiilor alimentare policom-
ponente din produse vegetale, elaborarea 
tehnologiilor de fabricare a produselor noi, 
evaluarea proprietăţilor fizico-chimice a pro-
duselor şi parametrilor procesului tehnologic 
şi influenţa lor asupra calităţii produselor finite; 
elaborarea tehnologiilor moderne de produce-
re a vinurilor şi băuturilor alcoolice tari; obţine-
rea compuşilor şi produselor biologic activi din 
surse naturale locale, utilizarea lor în industria 
alimentară, cosmetologie şi farmacologie.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FTMIA
Rândul de sus, de la stânga: Mihail Livcutnic, şef laborator, prodecan; Iurie Subotin, dr., conf., prodecan; Raisa Druţă, dr., conf., prodecan; Vladislav Reşitca, dr., conf., decan; Grigore 

Musteaţă, dr., conf.; Boris Carabulea, dr., conf.; Virginia Maiorov, metodist; Anatol Balanuţă, prof.univ., dr., şef catedră Enologie; Artur Macari, dr., conf., şef catedră TPA. Rândul de jos: Elena 
Guţuleac, metodist; Stela Vlas, metodist; Valentina Bolboşenco, metodist; Ana Verejan, dr., conf., şef catedră Chimie; Svetlana Caterenciuc, dr., conf., şef catedră Limbi moderne; Olga De-
seatnicova, prof.univ., dr., şef catedră TMAP; Aliona Ghendov-Moşanu, dr., conf., prodecan; Aurica Chirsanova, dr., conf., director Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires”.
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Facultatea de Industrie Uşoară 
FIU

Dna Veronica 
Pentelei a absolvit 
Facultatea de Indus-
trie Uşoară (licenţă 
şi masterat) acum 
11 ani. În aceşti rod-
nici ani a reuşit să se 
afirme ca un verita-
bil om de afaceri – a 
fondat o fabrică de 
confecţii pentru co-
pii (brandul Crème 
Brûlée) cu un efectiv 
de 50 de angajaţi – 
specialişti ingineri în 
domeniul confecţii: 
proiectanţi, desig-
neri, tehnologi, mar-
ketologi, cusătorese. 

Dna proprietar de fabrică spune 
că selectează cusătorese printre prac-
ticiene, iar în ceea ce priveşte specia-
liştii ingineri – conlucrează cu facul-
tatea. Invită la lucru studente din anii 
superiori sau imediat după absolvire. 
Studentele şi proaspetele absolvente 
cu spirit creativ pronunțat proiectea-
ză noi modele: designerii chibzuiesc 
asupra formelor, culorilor, texturilor; 
tehnologii conduc munca practică a 
cusătoreselor, au idei privind dota-
rea tehnică a fabricii; marketologii îşi 
arată isteţimea la vânzări şi venituri, 
pentru ca fabrica să ţină piept con-
curenţei pe planul calităţii. Şi toate 
acestea merg bine la firmă, pentru că 
proprietara are o excelentă pregărite 
în specialitatea Modelarea şi tehnolo-
gia confecţiilor din ţesături, precum şi 
în  managementul din domeniul dat 
al industriei uşoare.

Dna Veronica Pentelei deţine şi 
o companie care prestează servicii 
pentru clienţii din străinătate în sis-
temul cunoscut deja pe piaţă – Lohn 
(clienţii trimit materialele şi proiecte-

le la compania din 
Chişinău, iar aceas-
ta le execută şi ex-
pediază producţia 
finită înapoi în stră-
inătate). Compania 
produce confecţii 
pentru copii pen-
tru ambele pieţe – 
locală şi străină.

Om cu o voinţă 
puternică şi cunoş-
tinţe temeinice în 
designul vestimen-
tar, a ştiut unde 
vrea să ajungă şi 
a reuşit să ajungă. 
Este meritul d-sale, 
dar, precum subli-

niază neîncetat chiar ea, este şi meri-
tul, marele merit al UTM.

 UTM mi-a format o gândire ex-
presă orientată spre domeniul pe care 
l-am ales – designul vestimentar. Mi-a 
dat prin minunaţii săi profesori o logi-
că anume şi iată că acum pot spune 
că sunt în rândul oamenilor de afaceri, 
declară nu fără mândrie tânăra absol-
ventă a FIU, UTM.

Actualmente, călătorind prin di-
ferite ţări europene, acumulează ex-
perienţă, deci ascensiunea continuă. 
Fabrica merge bine, prosperă, bran-
dul hăinuţelor „Crème Brûlée” este cu-
noscut. La sigur, vom auzi şi pe viitor 
noutăţi pe linia de progres industrial 
a Moldovei noastre prin asemenea 
oameni.

Tânăra businessmană Veronica 
Pentelei mulţumeşte afectuos pro-
fesoarelor de la FIU care i-au influen-
ţat destinul: Marcela Irovan, conf., 
dr.; Stela Balan, conf., dr.; Angela 
Scripcenco, conf., dr.; Elena Mustea-
ţă, conf., dr.; precum şi dlui Constan-
tin Spânu, conf., dr., fost decan.

Începând cu a.u. 
2007-2008, FIU dezvoltă 
o colaborare frumoasă şi 
fructuoasă cu Clubul In-
ternaţional al Femeilor 
din Moldova (CIFM), orga-
nizaţie creată în 1997, care 
întruneşte femei din diferi-
te ţări, având ca obiectiv fi-
lantropia şi prietenia. CIFM 
organizează diverse eve-
nimente sociale, culturale 
şi de caritate, unul din ele 
fiind legat de modă şi pro-
movarea brandurilor au-
tohtone. În acest context 
FIU are implicaţii directe 
prin lucrările de design 
vestimentar (colecţiile de 
produse vestimentare) realizate 
de studenţii şi absolvenţii specia-
lităţii Design vestimentar industrial.

S-a creat deja o tradiţie ca 
sursele financiare colectate în 
cadrul manifestărilor să fie do-
nate pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a viitorilor de-
signeri. Astfel, în anul 2008 FIU 
a beneficiat de prima donaţie: 
două maşini de cusut în sumă 
de 9000 lei; în 2012 din suma de 
43000 lei colectată în cadrul ma-

nifestaţiei „Fashion Show” au fost 
procurate şi donate FIU 3 maşini 
de cusut universale, 1 maşina 
specială interlock, 2 manechine 

transformabile de corp feminin, o 
masa specială de calcat cu fier de 
călcat; iar în 2013 facultatea a be-
neficiat de o donaţie pentru labo-
ratoarele Catedrelor Modelarea şi 
tehnologia confecţiilor din piele şi 
Design vestimentar: o maşină de 
cusut cu coloană pentru încălţă-
minte, o maşină de fixat capse, 
trei grosimetre, o masă de călcat 

cu generator de aburi şi fier de 
călcat, două maşini de cusut. De 
asemenea, donaţia a inclus un set 
de cărţi şi reviste de specialitate 
pentru studenţii de la specialităţi-
le Ingineria produselor textile şi din 
piele şi Design vestimentar. 

În timp, această colaborare a 
fost dezvoltată cu susţinerea Pro-
iectului CEED II (finanţat de Agen-
ţia Statelor Unite pentru Dezvol-
tare Internaţională – USAID) şi 
Asociaţiei Patronale din Industria 
Uşoară (APIUS) (creată în 2006 şi 
reprezintă agenţii economici din 
textile, tricotaje, confecţii, maro-
chinărie, încălţăminte şi accesorii 
de modă). Această colaborare are 
un caracter complex, cu obiective 
clare privind contribuţia membri-
lor parteneriatului la prosperarea 
industriei uşoare a RM. 

Facultatea exprimă mulţu-
miri, pe această cale, dnelor Ma-
rie Moser – preşedinta Clubului 
Internaţional al Femeilor din 
Moldova; Doina Nistor – direc-
tor executiv al proiectului CEED 
II; prof. univ. Maria Gheorghiţă, 
reprezentant al proiectului CEED 
II, şi tuturor care au contribuit la 
aceste nobile gesturi de donaţie 
a utilajelor şi materialelor pentru 
studenţii FIU.

Veronica Pentelei – 
veritabil 
om de afaceri

Colaborări fructuoase

FIU şi-a început activitatea pe 2 februarie 
1995. În noiembrie 1995 în baza Catedrei Teh-
nologia şi proiectarea constructivă a confecţiilor 
au fost constituite trei catedre noi: Tehnologia 
confecţiilor din ţesături şi tricoturi, Modelarea con-
fecţiilor din ţesături şi tricoturi, Bazele designului 
şi creaţiei tehnice. În urma acestei reconfigurări 
catedra TPCC şi-a sistat activitatea, obiectivele 
acesteia fiind preluate de noile catedre: Tehnolo-
gia confecţiilor din ţesături şi tricoturi şi Modelarea 
confecţiilor din ţesături şi tricoturi. 

În 1998 a fost fondată Catedra Modelarea 
şi tehnologia confecţiilor din piele, are loc pri-
ma admitere la specialitatea Tehnologii po-
ligrafice. Se deschid 2 specialităţi: Inginerie şi 
management în industria uşoară (1999), Arte 
decorative, opţiunea Design textil (2012). În 
2005 Catedra BDCT e divizată în: Design şi teh-
nologii poligrafice şi Design vestimentar. 

Odată cu fondarea facultăţii au fost puse 
bazele creării şcolii ştiinţifice autohtone în do-
meniul industriei uşoare. În 1996, 1997 a fost 

organizat Simpozionul interuniversitar Crea-
tivitate. Tehnologie. Marketing cu participarea 
specialiştilor din România, Ucraina, Rusia; ini-
ţiate studii de doctorat la specialităţile Teoria 
şi istoria artelor şi Pedagogia vocaţională.

Cercetările ştiinţifice realizate la FIU sunt 
prezentate la conferinţe ştiinţifice, publicate 
în ediţii de specialitate. În 1995-2013 au fost 
obţinute 4 brevete de invenţie, înregistrate 16 
modele industriale de încălţăminte, editate 
20 de manuale, monografii, publicate 100 de 

articole în reviste de specialitate, 850 articole 
ştiinţifice – în culegerile diverselor conferinţe 
şi simpozioane. Cadrele didactice participă la 
expoziţii de artă şi design vestimentar din RM 
şi străinătate.

A evoluat constant şi contigentul de stu-
denţi, în 2007 atingând cea mai înalta cotă – 
1468. Actualmente la facultate activează 57 
de cadre didactice, inclusiv 20 de conferen-
ţiari, doctori în ştiinţe, 26 lectori superiori, 11 
lectori universitari şi asistenţi.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FIU
De la stânga: Angela Scripcenco, conf., dr., şef catedră TCŢT; Marcela Irovan, conf., dr., prodecan; Svetlana Cangaş, conf., dr., prodecan; Viorica Cazac, conf., dr., şef catedră DTP; Valentina Bulgaru, 

conf., dr., decan; Marina Malcoci, conf., dr., şef catedră MTCP; Elena Musteaţă, şef catedră DV; Neonila Siroş, lector superior; Stela Balan, conf., dr., şef catedră MCŢT; Irina Tutunaru, conf., dr., prodecan, 
secretar Consiliu FIU.
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Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii
FCGC

Pentru mine 
Alma Mater – 
Mamă Hrănitoa-
re a fost UTM 
(IPC), zice cu 
mândrie absol-
ventul de mai 
ieri, dl Anatolie 
Zolotcov, astăzi 
viceministru al 
Dezvoltării Re-
gionale şi Con-
strucţii. La fel ca 
şi pentru zecile 
de mii de tineri, 
veniţi la carte 
din toate colţu-
rile ţării, oferin-
du-ne pregătirea 
necesară pentru 
o carieră ingine-
rească sclipitoa-
re, ridicând astfel standardul vieţii 
la individual, dar şi la general pe 
republică, deoarece fiecare tânăr 
inginer, ieşind din facultate cu 
un bogat bagaj de cunoştinţe, îşi 
suflecă mânecile, apucând să con-
struiască mereu în sus toate sec-
toarele economiei naționale.

– Am absolvit Facultatea de 
Construcții Industriale şi Civile, 
cum se numea atunci, în 1979, 
spune în continuare dl Zolotcov. 
Imediat după absolvire am lucrat 
pe şantier în calitate de maistru 
– construiam case din panouri 
prefabricate. Ulterior am fost in-
vitat la Alma Mater în calitate de 
colaborator ştiinţific, iar după sus-
ţinerea tezei de candidat în ştiinţe 
(egal azi cu doctor în ştiințe) la In-
stitutul de Construcţii din Odessa, 
am predat în aulele studenţeşti. 
Am predat cu plăcere, timp de 11 
ani, văzând în băieţii şi fetele ve-
niţi la studii în temei de la sate pe 
viitori specialişti asemănători mie, 

care sunt aş-
teptaţi pe şan-
tiere să ridice 
republica.

După pro-
clamarea In-
dependenţei, 
RM rămase 
fără normative 
în domeniul 
construcțiilor. 
Am venit 
atunci cu o 
inițiativă, în 
urma căreia s-a 
creat Centrul 
R e p u b l i c a n 
de Cercetări şi 
Reglementări 
în Construc-
ţii (CERCON), 
care a contri-

buit la elaborarea şi publicarea 
noilor normative, efectuând de 
asemenea cercetări ştiinţifice, ex-
pertize în construcţii, perfecţiona-
rea specialiştilor.

După un deceniu la CERCON, 
activează un timp în business, iar 
în 2009 este propus pentru res-
ponsabilul post de viceministru al 
Dezvoltării Regionale şi Construc-
ţii.

Această plină şi frumoasă bi-
ografie este şi dovada  valorii 
educaționale a Alma Mater, des-
pre care  dl Zolotcov vorbeşte cu 
un sentiment de profund respect, 
amintind cu recunoştinţă şi nu-
mele profesorilor care i-au clădit 
cariera: Iurie Izmailov, prof. univ., 
dr. hab., specialist notoriu în con-
strucţiile antiseismice; Eugen 
Lvovschi, prof. univ., dr. hab.; Mi-
hai Potârcă, prof. univ., dr. hab.; 
Dumitru Ungureanu, conf., dr.; 
Ion Ciupac, prof. univ., dr. hab.

Ideea construcţiei unei uzine 
mobile, care ar accelera fabricarea 
blocurilor monolite cu multe etaje 
prin substituirea muncii manuale 
cu procese automate este o ino-
vaţie în domeniul construcţiilor 
şi se bucură de o înaltă apreciere 
din partea specialiştilor. Întrucât 
sfera construcţiilor în Moldova 
este una dintre cele mai viabile şi 
prospere, profesorii FCGC-UTM, de 
comun acord cu specialiştii Com-
paniei de construcţii „Snopiten”, 
şi-au propus să aducă această idee 
inovatoare în atenţia Guvernului 
RM, care să-şi asume asigurarea fi-
nanciară, declarând ideea dată ca 
proiect de stat.

În acest scop 
la Chişinău a fost 
organizată o Con-
ferinţă ştiinţifică 
internaţ ională , 
în cadrul căre-
ia specialişti din 
diverse domenii 
(construcţii de 
maşini, automa-
tizări ale proce-
selor, tehnologii 
de betonare la 
construcţii mo-
nolite, tehnologii 
informaţionale, 
mecanică, studiul 
materialelor etc.) 
din Italia, Româ-
nia, Israel, Rusia, 
RM şi-au expus 
opinia vizavi de 
acest subiect.

Victor To-
poreţ, decanul FCGC, şi Nicolae 
Popescu, specialist principal la 
Compania de construcţii „Snopiten”, 
au menţionat că inovaţia în cauză 
presupune că munca manuală fie 
că lipseşte cu desăvârşire, fie că este 
infimă, deoarece uzina funcţionea-
ză în mod automat. Ca să fie mai 
intuitiv, a urmat demonstrarea unui 
film, în care inovaţia (uzina) a fost 

prezentată în procesul funcţiunii.
După cum s-a văzut, uzina dată 

funcţionează în mod automat, iar 
procesul de producţie are un ritm 
extrem de rapid. Cofrajele multi-
funcţionale de forma unor module 
foarte originale, grinzile şi planşeele 
construcţiei se aranjează în locurile 
cuvenite în mod automat. Ameste-
cul de beton se ridică, se toarnă şi se 
compactează în pereţi, iar armătu-
ra se leagă după cum o cer rigorile 
şi condiţiile de asemenea în mod 
automat, lăsându-se spaţiile nece-
sare pentru montarea ferestrelor şi 
uşilor. După ce se termină în felul 
acesta un etaj, mecanismele ridică 
în mod automat cofrajele la etajul 

următor, unde operaţiile de aşezare 
a grinzilor, planşeelor, ridicarea/tur-
narea/compactarea betonului se re-
petă de asemenea în mod automat. 
Etaj după etaj, blocul se înalţă rapid, 
iar în timpul întreruperilor necesa-
re se lucrează în flux, după aceleaşi 
principii, la blocul următor. Astfel, se 
obţine o productivitate uluitoare în 
construcţia de locuinţe.

S-au adus şi cifre concrete: după 
metoda respectivă se pot construi 5 
mii de apartamente anual.

Specialiştii prezenţi la eveniment 
au apreciat excepţionala inovaţie în 
construcţia monolitică, exprimând 
idei colaterale pentru acest proiect 
principial. Printre ideile punctate 
vom menţiona vidarea betonului, 
aceasta fiind o soluţie extraordinară 
de extragere a apei din beton pentru 
a accelera procesul de prizare a aces-
tuia în procesul de construcţie. E o 
idee deloc simplă, dacă e să ne gân-
dim că se lucrează cu o masă enormă 
de beton, implicând şi anumite mo-
dificări tehnologice.

Reprezentantul AGEPI a men-

ţionat că această inovaţie este una 
de excepţie, fiind recunoscută deja 
în străinătate şi înregistrată ca atare.

Participanţii la conferinţă au fost 
unanimi în propunerea ca această 
idee inovativă, extrem de serioasă 
şi foarte necesară în domeniul con-
strucţiilor, merită şi trebuie să ajun-
gă în atenţia structurilor de vârf ale 
statului.

Alma Mater 
i-a clădit destinul

Uzina mobilă multifuncţională

Facultatea de Construcţie (denumirea ini-
ţială) a  fost deschisă odată cu  fondarea IPC 
(1964), fiind  transferată din cadrul Universi-
tăţii de Stat. Primele înmatriculări la facultate, 
unde îşi făceau deja studiile (cu frecvenţă re-
dusă) studenţii a. I, II şi III, au avut loc în 1965. 

Dezvoltarea mediului industrial-economic 
a creat premise pentru deschiderea unor noi 
specialităţi, aferente domeniului: Geodezie, 
topografie şi cartografie, Evaluarea imobilului, 
Drept patrimonial, Îngineria şi managementul 

zăcămintelor, minerit, Ingineria antiincendii şi 
protecţie civilă,  Tehnologia prelucrării lemnului. 

Administraţia facultăţii, corpul profesoral 
şi-au axat activitatea pe ameliorarea bazei teh-
nico-materiale şi didactice a procesului instruc-
tiv-educaţional, ajustarea planurilor şi progra-
melor de studii la contextul noilor realizări din 
domeniile aferente specialităţilor Facultăţii, 
antrenarea cadrelor didactice tinere, a studen-
ţilor în activitatea de cercetare şiinţifică. Astfel, 
ţinând cont de deficienţele condiţiilor de teren 

şi seismicitate sporită a teritoriului RM, în 2006 
a fost creat Centrul de cercetări în domeniul com-
baterii proceselor geologice periculoase.

În acelaşi context, în premiereă pentru 
domeniul construcţiilor, a fost elaborat con-
ceptul Programului de Stat de cercetare Noi 
materiale, tehnologii şi echipamente pentru 
construcţii, direcţionat spre soluţionarea ne-
cesităţilor ramurii construcţiilor cu resurse 
materiale fabricate în baza resurselor naturale 
disponibile, inclusiv din deşeuri industriale.

Un alt aspect al activităţii desfăşurate de 
corpul profesoral al FCGC ţine de formarea 
continuă a specialiştilor din construcţii, desfă-
şurată în cadrul Centrului specializat de Perfec-
ţionare şi Recalificare a specialiştilor din dome-
niul construcţiilor, instituit în baza acordului 
de colaborare dintre UTM şi Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională şi Construcţii a RM din 
31.08.2005. În perioada 2005-2009 au trecut 
cursurile de perfecţionare cca 2500 de ingi-
ner-constructori.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FCGC
Rândul I: Ala Climov, şef catedră DP; Liubovi Usturoi, prodecan; Svetlana Albu, şef catedră EMI; Dina Apostol, metodist; Ludmila Cara, prodecan; Tamara Lepşii, metodist; 
Rândul II: Anatolie Taranenco, şef catedră CMS; Alexandru Râşcovoi, prodecan; Efim Olaru, şef catedră SAV; Victor Toporeţ, decan; Diana Munteanu, prodecan; Iurie Dohmilă, şef catedră TC.
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Facultatea de Urbanism şi Arhitectură
FUA

Dl Iurie Povar este ab-
solvent al promoţiei-1983 
a FUA. După absolvirea 
facultăţii a fost angajat ca 
arhitect la Ungheni, unde 
şi-a dăruit generos capaci-
tăţile timp de 12 ani – o ex-
perienţă excelentă, care i-a 
îmbogăţit orizontul profe-
sional. În 1995 a fost invitat 
la Chişinău, în postul de şef-
adjunct al Departamentului 
Construcţii şi Arhitectură, 
iar din 2002 este director 
general al Institutului Naţi-
onal de Cercetări şi Proiec-
tări în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
arhitecturii „Urbanproiect”. 
Totodată, este preşedinte al 
Uniunii Arhitecţilor din Mol-
dova.

S-ar părea că în ascensiu-
nea sa profesională a avut de 
urcat doar câteva trepte.  Dar 
ce urcuş! În toate lucrările în 
care s-a implicat a făcut câte 
o mică istorie. De exemplu, 
prin Planul Urbanistic Gene-
ral (PUG), pe care l-a semnat 
în calitate de arhitect general, 
Ungheniul a devenit primul 
oraş din Moldova, care are 
astăzi un plan urbanistic euro-
pean. PUG include 45 progra-
me şi 150 proiecte, care vin 
să îmbunătăţească serviciile 
publice, să creeze noi locuri 
de muncă bine plătite şi, în fi-
nal, să creeze un oraş modern, 
european, în care cetăţenii vor 
avea un trai confortabil.

Este şi autorul proiec-
tului de actualizare a PUG-

Cimişlia, care urmează să 
transforme localitatea într-un 
centru de dezvoltare econo-
mică în regiunea de sud a ţă-
rii prin: construcţia unui Parc 
Industrial, crearea unei Zone 
Economice Libere, construc-
ţia unui Centru de Vinificaţie, 
precum şi eficientizarea in-
frastructurii.

Instituţia pe care o con-
duce, „Urbanproiect”, a intrat 
în componenţa consorţiului 
care a elaborat PUG-Chişi-
nău şi Planul de amenajare a 
teritoriului capitalei, potrivit 
cărora către anul 2025 Chi-
şinăul urmează să devină un 
nucleu policentric de dezvol-
tare economică, precum şi o 
destinaţie atractivă în peisa-
jul multicultural european.

A avut un cuvânt greu de 
spus şi în elaborarea planuri-
lor urbanistice generale pen-
tru oraşele Bălţi, Floreşti, Sân-

gerei, Hânceşti, Criuleni, 
Ialoveni şi satele Cojuşna, 
Tartaul de Salcie. 

Una din componentele 
de bază a activităţii institu-
tului „Urbanproiect” pe care 
îl conduce este proiectarea 
arhitectural-constructivă, 
care include complexe mari 
de locuinţe şi producere, 
obiecte ale infrastructurii 
sociale, între care: cartierul 
de locuinţe din str. Ceucari 
din Chişinău, blocurile de 
studii ale Universităţii de 
Stat „A. Russo” din Bălţi; 
complexul memorial din 
Şerpeni; centrul comercial 
din Taraclia; complexul de 

agrement din Rezina; fabrica 
de îngheţată din Ialoveni etc.

Arhitectul Iurie Povar 
spune că urmează în profesie 
sfaturile profesorilor de fa-
cultate, mari personalităţi în 
domeniu, care îmbinau orga-
nic munca de predare în au-
ditoriu cu practica pe teren, 
şi că anume lor le datorează 
succesele şi ascensiunea sa 
profesională: Bronislav Mor-
gun, şef catedră Arhitectură; 
Eugen Bognibov, Nina Iam-
şicova, Boris Zaharcenco, 
Eleonora Fomenco ş.a.

Mergând pe urmele pro-
fesorilor săi, pe lângă activi-
tatea tumultuoasă în dome-
niu, Iurie Povar ţine mereu 
legătura cu Alma Mater, pre-
dând cursuri sau în calitate 
de preşedinte al Comisiei de 
Stat pentru susţinerea tezelor 
de licenţă şi masterat.

În zilele de 20-22 mai 2014 la FUA a fost 
lansat proiectul RETHINK privind reforma 
sistemului educaţional prin schimbul in-
ternaţional de cunoştinţe, realizat în cadrul 
Programului TEMPUS (coordonator de proiect 
– Oksana Turchanina, coordonator de con-
cept – prof. Antonio Castelbranco, Universi-
tatea din Lisabona). Evenimentul a găzduit 18 
universităţi partenere din 10 ţări: Portugalia, 
Spania, Germania, Olanda, RM, Ucraina, Bela-
rus, Armenia, Azerbaidjan, Georgia şi repre-
zentanţii Ministerelor Educaţiei din RM, Ucrai-
na, Belarus, Azerbaidjan. 

Obiectivul proiectului rezidă în moderni-
zarea programelor educaţionale la discipline-
le de învăţământ, cu ajutorul Sistemului euro-
pean de transfer de credite, constituit din trei 
cicluri, şi recunoaşterea diplomelor şi grade-
lor ştiinţifice. De asemenea, proiectul vizează 
crearea unei noi curricule în vederea asigurării 
conexiunii instituţiilor de învăţământ superi-
or la mediul de afaceri,  stabilirea şi consoli-
darea relaţiilor dintre instituţiile din domeniul 
educaţional şi reprezentanţii businessului. În 
acest scop, în cadrul proiectului, vor fi dezvol-
tate 2 domenii integrate: Arhitectură şi urba-

nism şi Ingineria climei / Ştiinţe ale mediului 
înconjurător (Master&Doctorat).

Pe parcursul a trei ani vor fi elaborate curri-
cule comune pentru ţările partenere la speci-
alităţile Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului şi Protecţia mediului. Se prevede 
mobilitatea cadrelor didactice, a studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor în universităţile 
partenere, schimbul de cunoştinţe, elabora-
rea în comun a materialelor didactice.

Rezultatele preconizate ale proiectului: 
dezvoltarea inovatoare în comun (masterat şi 
doctorat) a gradelor ştiinţifice în domeniu (Ar-
hitectură şi urbanism;  Ingineria climei/ Ştiinţe 
ale mediului înconjurător); stabilirea eviden-
ţei CO2 ca indicator de stabilitate; formarea 
cadrelor didactice; elaborarea materialelor 
didactice; promovarea iniţierii afacerii; contri-
buţii la elaborarea standardelor de calitate a 
educaţiei; diseminarea / utilizarea în comun a 
rezultatelor.

Studenţii şi masteranzii participanţi la 
proiect vor avea posibilitatea să studieze în 
universităţile partenere şi în baza numărului 
necesar de credite ECTS acumulat vor obţine 
la absolvire diplome duble.

Dirijează proiectarea 
şi arhitectura ţării

RETHINK – un proiect privind 
reforma sistemului educaţional prin 
schimbul internaţional de cunoştinţe

Pregătirea specialiştilor cu studii univer-
sitare în domeniul arhitecturii, urbanismu-
lui şi construcţiilor în RM a început în 1959, 
la Facultatea de Inginerie a USM. FUA a fost 
deschisă în august 1972, anterior speciali-
tăţile şi catedrele acesteia existând în cadrul 
Facultăţii de Construcţii, înfiinţată în 1964. În 
1965 are loc prima admitere la 3 specialităţi: 
Arhitectură, Construcţii urbane şi Producerea 
elementelor de construcţii, în 1970 – la speci-
alitatea Drumuri auto, iar în 1971 – la speciali-
tatea Alimentări cu apă şi canalizare. Astfel, la 

momentul deschiderii, FUA avea 5 specialităţi 
la secţia zi şi 2 – cu frecvenţă redusă: Istoria 
şi teoria arhitecturii; Proiectarea de arhitectură 
şi planificarea oraşelor; Geometrie descriptivă; 
Inginerie sanitară; Maşini şi mecanisme pentru 
construcţii. În 1987-1997 a funcţionat şi Cate-
dra Geometrie descriptivă şi desen, afiliată apoi 
la altă facultate. În 1991 se deschide specia-
litatea Maşini şi mecanisme în construcţie (azi 
Inginerie mecanică în construcţii).

În 1972-1981 facultatea a fost amplasa-
tă în blocul nr. 4 din str. Florilor. Colectivul 

facultăţii a  participat activ la planificarea şi 
construcţia actualului bloc nr. 9 din bd. Da-
cia, 39, în care s-a transferat în 1981. Aici dis-
pune de spaţii largi, cabinete şi laboratoare 
dotate cu echipament modern, săli de desen 
şi aule pentru cursuri şi lucrări practice. 

În anii ’80 au fost stabilite legături cu uni-
versităţi din România şi Occident, implementa-
te standarde europene ale şcolii superioare. În 
1995-2008 se deschid specialităţi noi: Inginerie 
şi management în protecţia mediului (1997), 
Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă 

(2000), Design interior (2003), Sculptura (2007). 
La facultate îşi fac studiile peste 3000 de 

studenţi. 
Din 15 noiembrie 1997 este numită Ziua 

Facultăţii. Din 2000, o dată la doi ani, este or-
ganizată Conferinţa tehnico-ştiinţifică „Pro-
bleme actuale ale urbanismului şi amenajă-
rii teritoriului”. Au fost revizuite curriculele 
specialităţilor în conformitate cu prevederile 
Procesului Bologna. Facultatea se integrează 
în procesul de formare continuă a specialişti-
lor din economia naţională.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FUA
Rândul I, de la stânga: Dumitru Ungureanu, prof.univ., dr.; Ludmila Bejan, metodist; Eleonora Florea, prof.univ., dr.; Aurelia Carpov, conf., dr., şef catedră ARH; Iacob Bumbu, prof.univ., dr.hab.; Vera 

Guţul, conf., dr.; Ina Şoldan, metodist; Tatiana Palade, metodist; Natalia Ciobanu, l.s., prodecan; 
Rândul II: Nicolae Ciobanu, conf., dr., şef catedră CA; Panteleimon Arnăut, l.s., prodecan; Nistor Grozavu, conf., dr., viceprimar de Chişinău, ex-decan; Sergiu Bejan, l.s., şef catedră CFDP; Mihail 

Vangheli, conf., dr., ex-decan; Mircea Andriuţă, prof.univ., dr.hab.; Sergiu Calos, conf., dr., ex-decan; Ion Ioneţ, conf., şef catedră EMEIA; Valeriu Lungu, conf., dr., decan; Petru Zestrea l.s.,, Valentin 
Olaru, l.s., prodecan; Svetlana Oleinic l.s.
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Facultatea de Inginerie Economică şi Business
FIEB

Este vorba des-
pre Svetlana Mâra, 
originară din Ialo-
venii noştri, acum 
purtând şi numele 
Taylor, după soţ. A 
absolvit în 1997 FT-
MIA, UTM.

Era monitoarea 
grupei, învăţa bine, 
perseverenţa adu-
cându-i succesele 
spre care râvnea. 
Ca monitoare, îi în-
demna/ajuta şi pe 
colegi să perseve-
reze şi grupa avea 
succese.

Dna Larisa Bu-
gaian, profesoa-
ră în grupa dată, 
având paralel şi 
o funcţie înaltă la 
Agenția de Restruc-
turare a Întreprin-
derilor Agricole (ARIA), a observat cali-
tăţile studentei-monitoare şi i-a propus 
un loc de muncă la ARIA, în calitate de 
manager junior, unde Svetlana a trecut 
o veritabilă şcoală a vieţii. Şi-a aprofun-
dat cunoştinţele practice în manage-
ment, dar şi cunoştinţele de limbă en-
gleză, care în viitor aveau să-i deschidă 
porţile spre universităţile din Occident. 
A făcut şi un an de muncă practică la 
întreprinderea moldo-engleză „Glass 
Container Company” din Chişinău, iar 
în 2000 câştigă o bursă MBA – Master of 
Business Administration la Şcoala „Car-
diff Business School”, Marea Britanie, 
pe care o absolvă cu excelenţă, unica 
din 300 de masteranzi din diferite ţări, 
ceea ce a propulsat-o la bursa de doc-
torat în Cardiff University.

După 5 ani de 
doctorat absolvit de 
asemenea cu exce-
lenţă, obţine titlul 
de doctor în ştiinţe 
contabile şi financi-
are şi intră în 2005 
în aulele studen-
ţeşti ale Universității 
din Cardiff deja în 
calitate de lector, 
predând cursurile 
„Instituţiile şi pieţe-
le financiare” (teorie 
şi practică) şi  „Me-
todele de cercetare 
ştiinţifică în econo-
mie”.

Pentru a menţi-
ne statutul de lec-
tor cu dreptul de 
a preda cursuri la 
universitățile occi-
dentale trebuie să 
publici în fiecare an 

articole privind cercetarea proprie în 
domeniul profesat, în reviste ştiinţifi-
ce de nivel internaţional recunoscute. 
Profesoara Svetlana Mâra de la Univer-
sitatea din Cardiff are asemenea publi-
caţii în revistele „European Financial 
Management”, „Journal of Forecasting”, 
„Journal Corporate Finance”, „Journal 
of Banking and Finance”, „British Jour-
nal of Management”.

Absolventa UTM a reuşit să ajungă 
profesoară în Marea Britanie, predând 
în faţa torentelor cu peste 200 de stu-
denţi din diferite ţări, conducând mas-
teranzi, doctoranzi, şi, mai presus de 
toate, educând ca tânără mămică un 
băieţel şi o fetiță.

Talent are tot omul, principalul e să-
şi realizeze talentul prin străduinţe.

Republica Moldova, prin por-
tul de la Giurgiuleşti, are acces la 
Dunăre şi Marea Neagră, la reţe-
lele de transport fluvial şi mari-
tim internaţional. Sub drapelul 
Republicii Moldova circulă deja 
peste 100 de nave comerciale. 
Fr u c t i f i c a r e a 
acestui avan-
taj economic 
poate avea loc 
doar dacă vom 
dezvolta cul-
tura maritimă, 
infrastructura şi 
logistica circui-
telor de resurse 
tehnico-mate-
riale şi produse 
finite, vom efec-
tua cercetări şti-
inţifice şi vom 
pregăti cadre 
calificate.

În acest 
scop, la FIEB se 
află în derulare 
un proiect internaţional de an-
vergură privind cultura maritimă 
în bazinul Mării Negre – „Ma-
ritime network of education for 
the development of the maritime 
culture in the Black Sea Basin MA-
RINE” – „Reţea de educaţie mari-
timă pentru dezvoltarea culturii 
maritime în bazinul Mării Negre” 
(MARINE). 

Proiectul MARINE are ca par-
teneri UTM, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” din Constan-
ţa, România, Academia Maritimă 
Naţională din Odessa, Ucraina 
şi Universitatea „Piri Reis” din 
Istanbul, Turcia.Acţiunile în ca-

drul proiectului au menirea de 
a facilita interconectarea celor 4 
instituţii partenere pentru a im-
pulsiona dezvoltarea socio-eco-
nomică regională şi crearea unui 
portal de termeni marinăreşti 
şi istorie maritimă. Se doreşte 
a dezvolta cultura maritimă în 
bazinul Mării Negre prin tradiţi-
ile comune maritime ale ţărilor 

partenere şi creşterea nivelului 
de pregătire profesională a spe-
cialiştilor implicaţi în industria 
maritimă (transportul maritim / 
fluvial, construcţii navale, pescu-
itul, extracţiile de petrol/gaze (pe 
uscat şi pe mare), porturi, cerce-

tarea de mediu, 
ştiinţe umaniste 
etc.). În esenţă, 
se urmăreşte 
fondarea unei 
reţele regionale 
sustenabile, de 
educaţie şi cul-
tură maritimă, 
care va avea un 
impact substan-
ţial asupra dez-
voltării profesio-
nale şi personale 
a populaţiei.

Costul pro-
iectului este de 
330 mii euro şi 
va fi finanţat în 
proporţie de 

90% de UE. Pe parcursul a 24 de 
luni profesorii şi studenţii vor 
beneficia de stagii didactice şi 
de cercetare în ţările cu o boga-
tă cultură maritimă: România, 
Turcia, Ucraina. Studenţii de la 
specialitatea „Marketing şi logis-
tică” au posibilitatea de a efectua 
practica la porturile din Constan-
ţa, Istanbul, Odessa, Giurgiuleşti.

Absolventa UTM – 
profesoară la Universitatea 
Cardiff, Marea Britanie Cultura maritimă 

şi logistica navală – debut 
internaţional la UTM

În 1964 IPC se întemeia în baza unor speci-
alităţi inginereşti şi economice transferate de la 
USM. În acelaşi an, una din facultăţile fondatoa-
re – Facultatea de Economie (instituită în 1953 
la USM) se transferă la IPC. Ulterior, pe baza po-
tenţialului intelectual şi material al Facultăţii de 
Economie a IPC, în 1977 se înfiinţează o faculta-
te similară la USM, iar în 1991 – şi la ASEM. 

În 2003 rectorul UTM, acad. Ion Bostan, 
lansează iniţiativa strategică de a reanima ac-
tivitatea Facultăţii de Economie Inginerească. 

Prin decizia Senatului din 2 decembrie 2003, 
Facultatea de Economie şi Business a fost des-
chisă în baza a trei catedre: Teorie economică şi 
marketing, Economie şi management în industrie, 
Economie şi management în construcţii. În mai 
2004 Senatul modifică denumirea facultăţii în 
Inginerie Economică şi Business. 

Pe parcurs numărul studenţilor a crescut, au 
apărut noi specialităţi. În 2006 FIEB avea peste 
1600 de studenţi, iar în 2007 – cea mai mare pro-
moţie pe UTM – peste 500 de absolvenţi.

În 1964-2014 FIEB a format peste 12000 
ingineri economişti, 457 masteranzi, 107 doc-
tori în economie, 8 doctori habilitaţi: P. Roşca, 
I. Blaj, I. Ladâjanschii, I. Sârbu, L. Bugaian, S. 
Albu, O. Buzu, S. Gorobievschi. Colaboratorii 
FIEB au participat la elaborarea şi implemen-
tarea proiectelor „Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea întreprinderilor”; „Dezvoltarea par-
teneriatului în industria alimentară” – proiecte 
internaţionale USAID; „Ameliorarea competitivi-
tăţii” –  proiect al Băncii Mondiale ş.a.

Începând cu anii ’90, cadrele didactice au 
participat activ în procesul de restructurare a 
mai multor întreprinderi din RM: Vismos, Ionel, 
Incomlac, Covoare Ungheni, Topaz, Moldagro-
tehnica, Rozmiar, Bardar, Bălţeanca, Piele, com-
binatele de cereale din Ungheni şi Chişinău, 
fabricile de sticlă din Floreşti şi Chişinău. Fa-
cultatea colaborează cu facultăţi şi catedre de 
profil din România, Rusia, Ucraina, Suedia, Italia, 
Franţa, Germania, Cehia, Slovacia, Ţările Baltice, 
Belgia, Portugalia, Marea Britanie, SUA, Canada.

În fotografie: Consiliul de Administraţie al FIEB
Rândul I, de la stânga: M. Botnaru, l.s.; V. Childescu, prodecan, conf., dr.; A. Cojuhari, prof.univ., dr.hab.; V. Mamaliga, decan, conf., dr.; L. Bugaian, prorector, prof.univ., dr.hab.; T. Manole, prof.univ., 

dr.hab.; N. Scobiola, metodist. 
Rândul II: G. Vascan, conf., dr.;  S. Guţu, metodist; V. Bârdan, conf., dr.; A. Stratila, l.s., dr.; Iu. Ţurcan, conf., dr.; A. Oberşt, l.s., N. Luca, conf., dr.; M. Gheorghiţă, prof.univ., dr.; C. Crucerescu, conf., dr.; 

V. Sverdlic, conf., dr.; R. Ţurcan, conf., dr.; R. Ciloci, conf., dr.
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Iurie Dârda – legătură strânsă 
cu Alma Mater

Dl Iurie Dârda, fondator şi di-
rector general al Companiei de 
construcţii DANSICONS SRL, şi-a îm-
pletit strâns biografia cu cea a UTM. 
Mai întâi, în calitate de discipol, ur-
mându-şi studiile la Facultatea de 
Construcţii, specialitatea Construc-
ţii Civile, Industriale şi Agrotehni-
ce (1988-1993), apoi dezvoltând 
o colaborare strânsă şi eficientă în 
calitate de fondator şi conducător 
al Companiei de construcţii DAN-
SICONS. Dialogul cu Alma Mater a 
devenit una din priorităţile sale.

Colaboratorii UTM, tinere cadre 
didactice, mulţi dintre care anterior 
au fost locatari ai căminelor studen-
ţeşti, au beneficiat de condiţii privi-
legiate la construcţia apartamente-
lor: în blocul locativ din str. Studen-
ţilor, 9/1 au primit apartamente 80 
de colaboratori ai UTM; în blocul 
locativ din str. Studenţilor, 9/18 – 40 
de colaboratori. DANSICONS a con-
tribuit şi la dezvoltarea bazei tehni-

co-materiale şi infrastructurii UTM, 
executând din surse proprii con-
strucţii cu o suprafaţă totală de cca 
8000 m.p., transmise la balanţa UTM 
cu titlu gratuit: Centrul de Excelen-
ţă, Biblioteca tehnico-ştiinţifică, Sta-
ţia terestră pentru gestionarea zbo-
rului primului satelit moldovenesc 
„Republica Moldova”, Muzeul UTM, 
Clubul studenţesc etc.

Compania DANSICONS s-a afir-
mat în mediul de afaceri autohton 
cu o istorie de succes demnă de 
urmat şi de alţi agenţi economici: 
a construit numeroase edificii cu 
diversă destinaţie, inclusiv case de 
locuit pentru păturile socialmente 
vulnerabile, tineret, refugiaţii din 
Transnistria, angajaţii din sfera bu-
getară în diverse localităţi.  

În semn de apreciere şi înaltă 
recunoştinţă pentru vasta activitate 
profesională, inclusiv pentru reali-
zarea parteneriatului public-privat 
şi contribuţii relevante în dezvolta-

Educaţia fizică şi 
sportul la UTM

Catedra Educaţia fizică, fondată 
în 1964, condusă de Constantin 
Zgherea (1964), Fiodor Şevcenco 
(1965-1969), Sergiu Legasi (1969-
1971), Nicolae Muhin (1971-1991), 
Iosif Modelevschi (1989-1991), Pe-
tru Rusnac (1992-2007), Anatolie 
Popuşoi (din 2007), a asigurat pro-
cesul de studii la disciplina respecti-
vă, a organizat activitatea extracur-
riculară prin crearea secţiilor sporti-
ve pentru studenţii performeri. 

Selecţionatele UTM participă 
cu succes la Campionatele Naţio-
nale Universitare, Campionatele 
şi Cupele RM. Studenţii participă 
anual la campionatele şi cupele 
naţionale la fotbal, baschet, rug-
by, handbal, volei, badminton, 
atletism, tenis de masă, judo, sam-
bo, lupte libere şi greco-romane, 
powerlifting, arte marţiale, orien-
tare sportivă. Studenţii UTM sunt 
convocaţi şi în componenţa lotu-
rilor RM, participă la campionate, 
universiade, cupe europene şi 
mondiale, jocuri olimpice. Capătă 
amploare Cursa Olimpică, organi-
zată de Comitetul Naţional Olim-
pic la finele lunii mai în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, la care partici-
pă sute de studenţi ai UTM.

Performerii noştri: Valeriu 
Caceanov (atletism), maestru in-
ternaţional al sportului, deţinător 
al Cupei URSS, multiplu campion 
şi premiant al URSS de decatlon; 
Ion Dosca (joc de dame), maes-
tru al sportului, multiplu cam-

pion al RM, ex-URSS, premiant 
la Campionatele lumii; Marina 
Zgurscaia (tir pistol), participan-
tă la Jocurile Olimpice din 2012, 
Londra; Sergiu Glava, triatlon 
forţă (powerlifting), campion eu-
ropean, Ucraina, 2013; campion 
mondial, Belgia, 2013; campion 
mondial, Düsseldorf, Germania, 
iunie 2014; Serghei Teliucov, tria-
tlon forţă (powerlifting), campion 
european, Estonia, 2009; campion 
mondial, Anglia, 2009; campion 
mondial, Boston, SUA, 2012.

Cea mai populară competi-
ţie este Campionatul UTM între 
facultăţi, care se desfăşoară din 
toamnă până în primăvară la 13 
probe de sport. Participă peste o 
mie de studenţi. Desfăşurarea la 
nivel înalt a competiţiilor se dato-
rează faptului că UTM dispune de 
o bază tehnico-materială sportivă 
excelentă. 

Complexul Sportiv al Tinere-
tului dispune de două terenuri de 
fotbal – cu gazon şi iarbă artifici-
ală, terenuri de tenis, volei, pistă 
cu 8 culoare de alergări şi sectoare 
pentru sărituri. Centrul de Agre-
ment şi Sport dispune de o sală 
de forţă, săli de jocuri sportive: 
baschet, volei, handbal, badmin-
ton, tenis de masă, minifotbal. În 
sala de sport din str. Florilor, 4, se 
organizează procesul de instruire 
pentru FEIE, FIMET, FIU, iar în cea 
din str. Dacia, 41 – pentru FCGC, 
FIEB, FUA.

rea bazei tehnico-materiale a UTM, 
pe 27 noiembrie 2012 Senatul UTM 
i-a conferit titlul onorific „Doctor 
Honoris Causa”, iar domnia sa, la 

rându-i, dezvoltă în continuare le-
gătura strânsă cu Alma Mater, le-
gătură care are un impact benefic 
în asigurarea calităţii proceselor de 

instruire, cercetare, ameliorare sem-
nificativă a condiţiilor de trai, agre-
ment, sport, dezvoltare culturală a 
tineretului studios.
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Doctori Honoris 
Causa ai UTM

Ion Iliescu,
om politic, Preşedinte 
al României

Sergiu Chiriacescu,
prof., rector, 
Universitatea „Transilvania”, 
Braşov, România

Johann-Dietrich Wörner,
rector, Universitatea Tehnică, 
Darmstadt, Germania 

Otto Franz Joklik,
prof., International 
University, Colombo, 
Sri Lanka

Süleyman Demirel,
om politic, Preşedinte 
al Republicii Turcia

Hans Ludwig Hartnagel,
prof., dr., Universitatea 
Tehnică, Darmstadt, 
Germania 

Nicolae Golovanov,
prof., dr. ing.,Universitatea 
„Politehnica”, Bucureşti, 
România 

Walter Kaffenberger,
prof., dr., Germania; 
Comitetul Ştiinţific NATO

Sergiu Rădăuţan,
acad., primul rector al UTM

Gheorghe Bobescu, 
prof., dr. ing., Universitatea 
„Transilvania”, 
Braşov, România

Mihai Gafiţanu,
prof., dr. ing., rector, Univer-
sitatea Tehnică „Gh. Asachi”, 
Iaşi, România

Pierre Vincent,
prof., Institutul Naţional de 
Telecomunicaţii, 
Paris, Franţa 

Vitalie Belousov,
prof., dr. ing., rector, 
Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Iaşi, România

Adelaida Mateescu,
prof., dr. ing., Universitatea 
„Politehnica”, Bucureşti, 
România 

Aurel Câmpeanu,
prof., dr. ing., Universitatea 
din Craiova, România

Gleb Drăgan,
dr. ing., prof., acad. 
Academia Română

Petre Roman,
prof., dr. ing., 
om politic, România

Ion Paraschivoiu, prof., dr., 
Şcoala Politehnică, Montreal, 
Canada, preşedinte al Acade-
miei Româno-Americane

Lorin Cantemir,
prof., dr. ing., Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, 
România 

Adrian Bejan,
prof., Universitatea Duke, 
Carolina de Nord, SUA

De-a lungul activităţii sale, Universitatea Tehnică a Moldovei a decernat
titlul „Doctor Honoris Causa” unor personalităţi proeminente pe plan internaţional, 
care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea potenţialului ştiinţifico-didactic al ţării, implicit al UTM.
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Constantin Banu,
prof., dr. ing., Universitatea 
„Valahia”, Târgovişte, 
România

Michael Zickerick,
Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii 
Federale Germania în RM 

Ronald Verhé,
prof., Universitatea Gent, 
Belgia

Dumitru Dorin Prunariu,
primul cosmonaut român, 
Erou al României şi al ex-
URSS

Radu Munteanu,  
prof., dr. ing., rector, 
Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, România 

Polidor Bratu, 
prof., dr. ing., Universitatea 
Tehnică de Construcţii, 
Bucureşti, România

Dan Gabriel Cacuci, 
 prof., acad., director, Institu-
tul de Tehnologie Nucleară, 
Karlsruhe, Germania 

Adrian Bavaru, 
prof., dr., rector, Universitatea 
„Ovidius”, Constanţa, Româ-
nia, primul preşedinte BSUN

Vladimir Nikolaevici 
Dejurov,
cosmonaut-pilot, Erou al Fe-
deraţiei Ruse şi al ex-URSS

Nicolae Dabija,
acad., poet, scriitor, 
politician, RM

Florin Ionescu, 
prof., dr. ing., Universitatea 
de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, 
Germania

Eugen Grebenicov,
acad., Universitatea „Patrice 
Lumumba”, Moscova, Rusia 

Gheorghe Manolea,
prof., dr. ing., Universitatea 
din Craiova, România

Frank Lee Culbertson,
astronaut NASA, SUA

Iurie Dârda,
director general al Compani-
ei „DANSINCONS”, Chişinău

Octavian Pruteanu, 
prof., dr. ing., Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, 
România

Johann Löhn, 
prof., dr., rector, Universitatea 
„Steinbeis”, Berlin, Germania

Hamadoun I. Touré,
dr., secretar general, 
Uniunea Internaţională 
a Telecomunicaţiilor

Titus-Marius Băjenescu,
prof., ing., Elveţia

Grégoire Thomas,
prof., dr., director general, 
Agrocampus-Ouest, Rennes, 
Franţa

Jean Barloy,
prof., dr., Agrocampus-Ouest, 
Rennes, Franţa

Yannis Papanikolaou, 
dr., director general, Centrul 
Internaţional de Studii la 
Marea Neagră, Atena, Grecia

Willem Hendrik Gispen,
Rector Magnificus, Universi-
tatea din Utrecht, Olanda 

Adrian Graur, 
prof., dr. ing., rector, 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare”, Suceava, România

Ioan Vasile Abrudan,
prof., dr. ing., rector, 
Universitatea „Transilvania”, 
Braşov, România
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Ansamblul de dans po-
pular „Tinereţea” al UTM a fost 
fondat în 1965, sub conduce-
rea dlui Petru Furnică. De-a 
lungul timpului a fost condus 
de maeştrii V. Rоjicov, Ion 
Bazatin, Ion Furnică – Artist 
Emerit al Poporului. Din 1989 
conducător şi coregraf este 
Vasile Cireş. 

Orchestra a fost fondată 
de marele maestru Iosif Bur-
din şi de-a lungul anilor a 
fost condusă de I. Blajinu, L. 
Nujnoi, M. Albot, T. Pascaru.

În 1970 i se conferă titlul 
de „Colectiv model”.  Evolu-

ează cu succes la televiziunea 
centrală din Moscova (1974). 
Străluceşte pe scena Casei 
„Mozart” din Austria, fiind 
decorat cu medalia „Mozart” 
(1976). Este multiplu laureat 
al festivalurilor naţionale şi 
internaţionale: „Ţările Dună-
rene”, Krems, Austria (1971); 
„Volga-76”, Kazan, Rusia; 
festivalul universităţilor po-
litehnice din Minsk, Belarus 
(1975); Chişinău (1977, 1978); 
Taşkent, Uzbekistan (1979); 
„Gaudeamus”, Vilnius, Lituania 
(1988); „Vesna-15”, Sverdlov-
sk, Rusia;  Carlovac, Croaţia 

(1998); „Plovdiv-2001”, Bul-
garia; „Pocut 2000”, Harkov, 
Ucraina; Zunguldac, Turcia 
(2003); „Megapolis”, Harkov, 
Ucraina (2013),  „SIVO 2004”, 
Odoorn, Olanda; Sirig, Serbia 
(2014) etc.

A concertat în diverse ora-
şe din Polonia, Austria, Ger-
mania, Grecia. 

În fiecare an ansamblul 
îşi înnoieşte rândurile cu stu-
denţi de la anul I, care vin în 
locul celor care absolvesc uni-
versitatea. Tradiţiile colectivu-
lui rămân însă neschimbate. 

TINEREŢEA – ansamblu 
de muzică şi dans popular 

În 1975 sub conducerea 
dlui Vasile Simion este fon-
dată orchestra de fanfară a 
UTM. Prima evoluare în sce-
nă – în martie 1976 la Primul 
Festival „Primăvara  Politeh-
nicilor”, unde s-a bucurat 
de un mare succes şi a fost 
menţionat cu Diploma de 
gr. I. În 1977 conducător al 
orchestrei de fanfară a UTM 
devine dl Anastas Boldes-
cu, în 2010 dirijor este nu-
mit dl Boris Dâmbu.

Orchestra este alcătuită 
din 25 de studenţi de la di-
feriţi ani de studii şi diverse 

facultăţi ale UTM şi are un 
repertoriu foarte variat, cu 
melodii din diferite genuri 
ale compozitorilor europeni 
şi moldoveni. 

Fanfara a participat la 
toate ediţiile festivalului 
„Primăvara Politehnicilor”, 
la diverse festivaluri artis-
tice de amatori, la toate 
festivităţile şi ceremoniile 
universităţii. Este laureat al 
Festivalului de creaţie ar-
tistică a studenţilor Comu-
nităţii Politehnice (1999), al 
festivalului  de obiceiuri şi 
tradiţii de primăvară „Mărţi-

şor-2000”, al festivalului re-
publican „Fanfara Argintie” 
(Soroca, 2004). Şi-a adunat 
în palmares Diplome pentru 
prestaţie deosebită la al II-
lea festival al prieteniei po-
poarelor (1987),  festivalul 
republican al creaţiei artis-
tice a tineretului studios din 
instituţiile de învăţământ 
superior şi mediu de speci-
alitate (2011).

Pe parcursul anilor or-
chestra a prezentat un şir de 
concerte în faţa locuitorilor 
şi oaspeţilor capitalei.

Orchestra 
de fanfară a UTM

La finele anilor ’50 ai 
secolului trecut republica 
noastră cunoaşte o dezvol-
tare masivă şi complexă. Se 
implementează tehnica mo-
dernă, strungurile sofistica-
te, liniile robotizate, în sate 
apare lumina electrică, locul 
pălăriilor de radio îl iau apa-
ratele cu unde. Agricultura 
beneficiază de semănători şi 
triere semi-mecanizate, apar 
primele tractoare Universal, 
dar până la combine mai era 
departe. Totuşi, progresul 
tehnico-ştiinţific a început să 
se resimtă în toate sferele de 
activitate: are loc primul zbor 
al omului în cosmos, este în-
fiinţată Academia de Ştiinţe, 
în laboratoare apar primele 
maşini electronice Minsk, în 
producţie se introduc ele-
mente de automatizare. Ne-
cesitatea stringentă de cadre 
tehnice se resimte în întreaga 
economie. 

În pofida lipsei unei şco-
li superioare, plaiul moldav 
a fost proslăvit de un şir de 
personalităţi de talie mondi-
ală: enciclopediştii şi filozofii 
D. şi A. Cantemir, Gh. Asachi, 
M. Eminescu; bibliograful şi 
logofătul M. Costin; astro-
nomul N. Donici, fizicienii P. 
Capiţa, V. şi S. Moscalenco, 
S. Rădăuţan, T. Malinovschi, 
A. Andrieş, D. Ghiţu; mate-
maticienii V. Andrunachevici, 
C. Sibirschi, E. Grebenicov, V. 
Belousov; chimiştii-acade-
micieni N. Zelinschi, L. Pisar-
jevschi, P. Vlad, I. Bersucher; 
botanistul imunolog P. Jico-
vschi; pedologii N. Dimo, I. 
Crupenicov; medicul-chirurg 
N. Sclifosovschi, profesorul-
igienist şi organizator în me-
dicină N. Testemiţanu; ling-
viştii E. Coşeriu, N. Corlătea-

nu, N. Costenco, S. Berejan; 
poeţii şi scriitori Gr. Vieru, A. 
Păunescu, I. Druţă, P. Goma, P. 
Zadnipru; actorii V. Gherlac, E. 
Loteanu, C. Constantinov, M. 
Volontir; campionii olimpici 
L. Manoliu, N. Juravschi, T. 
Cazac, steaua basarabeană în 
fotbalul Catalan N. Simatoc; 
arhitecţii A. Şciusev, directo-
rul galeriei „Tretiakov”; sculp-
torul L. Dubinovschi; coregra-
ful Vl. Curbet; compozitorii 
A. Rubinştein, Şt. Neaga, E. 
Doga; artiştii poporului M. 
Cebotari, T. Ceban, M. Mun-
tean, N. Sulac, Z. Julea; orga-
nizatorii Obştei basarabenilor 
şi comandanţi de oşti Gr. Co-
tovschi, I. Iachir, M. Frunze ş.a.

În condiţiile ultimului salt 
tehnic de amploare de după 
al II-lea război mondial, în lip-
sa cadrelor tehnice, guvernul 
central al ex-URSS ia deci-
zia (13.03.1964, A. Kosîghin) 
despre înfiinţarea Institutului 
Politehnic din Chişinău. Pri-
mele specialităţi au apărut 
încă în cadrul Universităţii de 
Stat (Facultatea de Inginerie, 
1959-1964): energetică, con-

strucţii, mecanică, tehnolo-
gie, automatică şi telemeca-
nică, după care au fost des-
chise şi celelalte facultăţi şi 
specialităţi. În lipsa spaţiului 
adaptat pentru Institutul Po-
litehnic nou creat, în primul 
an de studii mai rămâneam în 
incinta Universităţii de Stat. 
Problemele studenţeşti erau 
soluţionate operativ de deca-
nii şi profesorii A. Parsadane-
an, B. Liutaev, I. Krolenco, A. 
Marinciuc, M. Cherdivarenco, 
C. Gluşco, M. Chişinevschi, 
D. Samusi, I. Mocan, Ţ. Conu-
nova, E. Zobov, V. Zincenco, 
B. Zozulevici, E. Feodosiev, V. 
Panacevnîi,  B. Calian, C. Tur-
tă, I. Buga, V. Musteaţă, C. Gu-
meniuc, V. Lunchevici ş.a. 

În acele timpuri îndepăr-
tate nimeni nu-şi putea ima-
gina că IPC-UTM va creşte de 
la 5 la 10 facultăţi (astăzi 9), 
de la 17 la 63 specialităţi, de 
la 274 cadre didactice la 890 
astăzi, din care 450 cu titlu 
ştiinţific – o evoluţie impresi-
onabilă. 

Noi, studenţii de ieri ai 
Facultăţii de Chimie şi In-

ginerie (USM), am trecut 
„botezul” de formare profe-
sională în laboratoarele de 
chimie analitică, organică, 
fizică coloidală şi biochimie 
ca adevăraţi chimişti. IPC 
ne-a dat sarcina să pregă-
tim noile aule şi laboratoare 
pentru anul II de studii în 
fostul edificiu al Liceului nr.1, 
care găzduise o perioadă şi 
cazărmile militare. În subsol 
şi cele două etaje enorme 
domneau de-a valma munţi 
de deşeuri de construcţie. 
Studenţii au fost mobilizaţi 
să aducă în ordine blocul. 
Deoarece iniţial, la USM, 
eram câte 7-9 studenţi la 

o specialitate, comasaţi cu 
mecanicii (decan I. Krolen-
co), am fost preocupaţi de 
fondarea catedrelor de spe-
cialitate, şefi: dr. V. Zincenco 
(vinificaţie) şi dr. B. Zozule-
vici (conservare). Ulterior, în 
funcţia de decan la Tehno-
logie a fost numit prof.univ. 
M. Cherdivarenco şi situaţia 
a început să se schimbe. A 
fost achiziţionat mobilierul 
şi tehnica de laborator. Ca-
tedrele Chimia analitică (I. 
Bodiu) şi Chimia organică (E. 
Zobov) aveau posibilitatea 
să asigure din punct de ve-
dere metodic toate lucrările 
prevăzute de programa de 

studii. Totodată, se desfăşura 
o amplă activitate de cerce-
tare – „creşteau” doctoranzii. 

Datorită dascălilor uni-
versitari care ne-au dezvăluit 
secretele acestei magice pro-
fesii, absolvenţii noştri s-au 
încadrat serios în rezolvarea 
problemelor viti-vinicole din 
republică, astfel că peste 90% 
din vinurile noastre au fost 
acceptate pentru export, iar 
la concursurile internaţionale 
am cucerit sute de medalii. 
Ramura vinificaţiei a fost ridi-
cată la un nou nivel şi astăzi 
noi suntem mândri de acest 
succes enorm.

Este meritul nostru, în 
primul rând – al Politehnicii 
noastre.

Cu ocazia aniversării 
semicentenarului UTM, în 
numele tuturor absolven-
ţilor, aducem piosul nostru 
omagiu pentru Alma Mater 
şi progresul frumos pe care 
l-a realizat de-a lungul unei 
jumătăţi de secol, pentru suc-
cesele colectivelor facultăţi-
lor, evident, pentru drumul 
corect pe care ne-a orientat 
în viaţă.   

Liviu VACARCIUC, 
conf. univ., dr., 

membru al Uniunii 
Oenologilor din RM

POLITEHNICA  MOLDOVEI – 
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