
Þara nu se poate ridica decât prin ingineri

  www.utm.md/mesager/ Redactor-=ef: Leonid Busuioc

Anul IX.  Nr. 9(87).  Noiembrie 2006.  Ediþie lunarã în 8 pagini.
Fondator: Universitatea Tehnic[ din Moldova

M

O

T

O

"Cel mai mare orator din lume este succesul"

(Napoleon Bonaparte)

"Omul capabil sã promitã este capabil ºi sã uite"

(proverb englezesc)

Managementul este unul din factorii esenþiali care explicã,
de ce o þarã este bogatã sau sãracã.

(Richard Farmer)

La ºedinþa din 16 octombrie 2006 au
fãcut dãri de seamã doar cele douã facultãþi
indicate în titlul informaþiei, dar subiectul
intereseazã de fapt toate facultãþile. Secþia
„Învãþãmînt cu frecvenþã redusã” devine
tot mai ponderabilã. Mulþi specialiºti din
Economia Naþionalã doresc sã-ºi ridice
gradul de calificare, ba ºi mai mulþi studenþi
de la „Secþia zi” în anul de absolvire cautã
sã treacã la „Frecvenþã redusã” din consi-
derente financiare (taxa mai micã) sau se
încadreazã deja în câmpul muncii.

Prin urmare, analizele ºi discuþiile în
forurile UTM vor privi tot mai insistent
„Frecvenþa redusã”: programe ºi planuri di-
dactice, calitatea predãrii, asigurarea me-
todicã, consultaþii, lucrãrile practice ºi de
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Studii cu frecvenþã redusã: FUA ºi FIEB
laborator, lucrãri de control, studii la dis-
tanþã etc.

Accentuãm aceste noi viziuni asupra
„Frecvenþei reduse”, deoarece din trecut se
ºtie cã aceastã secþie denumitã „Studii fãrã
frecvenþã” era privitã cu o destul de impu-
nãtoare dozã de dispreþ, ajungându-se
pânã la cunoscuta formulã anecdoticã
„Studii fãrã frecvenþã ºi... fãrã cunoºtinþe”.

Acum deci trebuie sã schimbãm optica,
ºi nu din considerente conjuncturiste, ci
pentru cã realitatea este cu totul alta. Studii
serioase se fac ºi la „Secþia cu frecvenþã
redusã”, de aici ºi gradul corespunzãtor de
seriozitate în muncã al cadrelor didactice.

La FUA existã ºi forma „Studii serale”,
ceea ce este tot „frecvenþã redusã”. Forma
de studii serale se aplicã aici la douã

specialitãþi: „Arhitectura” ºi „Designul inte-
riorului”. În Legea Învãþãmântului din RM
nu este specificatã expres forma seralã.
Consiliul de administraþie al UTM a decis
ca dl Nistor Grozavu, decanul FUA, îm-
preunã cu reprezentantul rectoratului UTM,
sã intervinã cu argumente pe lângã Minis-
terul Educaþiei ºi Tineretului pentru a
legifera „Seralul” ca formã de „Studii cu
frecvenþã redusã”.

La ºedinþa din 6 noiembrie 2006 decanii
celor 10 facultãþi au raportat asupra
rezultatelor de reuºitã dupã sesiunea
intermediarã din octombrie. Procentele de
reuºitã au crescut: FIMCM – 67,4; FIEB –
72; FTMIA – 70,5; FIMM – 54,3, FCIM –
54,2; FUA – 48,71; FRT – 54, FCGC –
52,97, existã sporul ºi la FEn ºi FIU.

Dar la unele facultãþi se va anunþa încã
o sesiune de reexaminãri, aºa cã chestiunea
reuºitei va fi repetatã ºi în analizele ºedinþei
Consiliului de Administraþie din începutul
lui decembrie 2006.

Vor fi ºi destule exmatriculãri ale stu-
denþilor care au multe restanþe. Dar cu
restanþierii trebuie sã lucrãm în mod dife-
renþiat: depinde câte restanþe are studentul
ºi la ce discipline. În unele cazuri se reco-
mandã repetarea anului de studii, în altele
– repetarea doar a unui semestru.

Acum însã a apãrut ideea cã trebuie
sã trecem ºi la o a treia posibilitate – repe-
tarea doar a unei singure discipline. Tocmai
de aceea am ºi adoptat sistemul de credite

Sesiunea examinãrilor
intermediare

transferabile (ECTS) dupã modelul din
Occident. Studentul poate avea, pe baza
acestui sistem, posibilitatea de a fi pro-
movat anul urmãtor repetând o singurã
disciplinã restantã, pe care din anumite
motive nu a reuºit sã o însuºeascã la timpul
regulamentar.

Sigur cã el va plãti taxa cuvenitã pentru
disciplina repetatã. La ºedinþa Consiliului
de Administraþie problema cu repetarea
unei singure discipline a trezit discuþii în
contradictoriu. Argumentul mai des expus
era cã mulþimea de studenþi cu o singurã
restanþã în acest caz al permiterii repetãrii
va crea o tulburare mare la decanate ºi la
contabilitate. Aceastã tulburare însã nu
trebuie denumitã anume „tulburare”, pen-
tru cã în universitãþile din Occident acest
aspect a trecut rodajul în practica didacticã
de mulþi ani ºi a devenit un proces natural
al unei instituþii cu specificul ei de „mul-
þime” ºi rulare de acþiuni continue zi de zi,
anul didactic întreg.

Deci vom schimba încet-încet mentali-
tatea ºi vom aplica Sistemul de Credite

Transferabile ºi în acest aspect al repetãrii
doar a unei singure discipline. E vorba ºi
de respectarea drepturilor omului – ches-
tiune care ne va preocupa în permanenþã
ca valoare supremã.

A fost abordatã ºi problema plecãrii în
timpul verii a unor studenþi la lucru (prac-
ticã) sau invers – la practicã (lucru) în Marea
Britanie ºi SUA. ªi aici discuþii în contra-
dictoriu.

Trebuie sã amintim cã în componenþa
Consiliului de Administraþie al UTM sunt
ºi studenþi. Iatã cã studentul Sergiu Su-
sanu de la FCGC a propus o cât mai mare
liberalizare a mobilitãþii studenþilor, dezi-
cerea de opreliºti din partea decanatelor, a

Dl Timofei Andros, prorectorul pen-
tru studii cu frecvenþã redusã, a specificat
un ºir de lacune în activitatea unor cadre
didactice la secþia respectivã, indicând ºi
cãile de rezolvare.

Subiectul studiilor cu frecvenþã redusã
a fost supus unei largi analize ºi la o ºe-
dinþã a Senatului UTM. Hotãrârea Sena-
tului în subiectul dat este publicatã în pre-
zentul numãr al „Mesagerului Universitar”.
În Hotãrâre sunt indicate cãile de ame-
liorare continuã a studiilor cu frecvenþã
redusã la UTM.

rectoratului în acest sens. Sigur cã se va
stimula acea parte a colectivului studen-
þesc, care are rezultate mai bune la reuºitã.
Vom opera deci cu stimulãri, nu cu opreliºti
sau discriminãri.

Cât priveºte faptul lipsei de interes pen-
tru învãþãturã, manifestat de unii studenþi,
dl student Sergiu Susanu propune insti-
tuirea unor cursuri de psihologie cu menire
specialã spre trezirea interesului pentru
învãþãturã. Prorectorul dl Valentin Ama-
riei se va ocupa de realizarea acestei pro-
puneri interesante ºi judicioase, precum a
specificat Consiliului de Administraþie al
UTM.

Sigur cã axa întregii activitãþi a
universitãþii sunt studiile. Aici se con-
centreazã totul: baza materialã, pregã-
tirea cadrelor didactice, metodele edu-
caþionale, materialele didactice, dota-
rea tehnicã, condiþiile de trai ale stu-
denþilor ºi lectorilor, activitatea dife-
ritelor organizaþii obºteºti, ºedinþele,
seminarele, treningurile, relaþiile di-
dactice intrerfacultãþi ºi interuniver-
sitare etc., etc.

La ºedinþa Senatului UTM din 17 oc-
tombrie 2006 în spectrul acestei prin-
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Principala și omniprezenta temă – studiile
cipale teme – studiile – s-au luat în
analizã „Totalurile activitãþii de studii
în anul universitar 2005-2006 ºi sar-
cinile pentru anul universitar curent”.

Raportorul, dl Petru Todos, prim-
prorector UTM, prof. univ., dr., a pre-
zentat o amplã panoramã a situaþiei
în anul universitar trecut.

Materialul informativ amplu pe 16
pagini A4 legat în broºurã a fost difu-
zat la toate catedrele celor 10 facul-
tãþi. Aici, în gazeta UTM „Mesager Uni-
versitar”, avem posibilitatea sã publi-

cãm doar Hotãrârea Senatului în acest
subiect, în care cititorul va gãsi infor-
maþia esenþialã ºi sarcinile de viitor –
material satisfãcãtor pentru a dirija
activitatea de studii deja în anul 2006-
2007 pe un fãgaº mai eficient, concor-
dat mai strâns ºi cu prevederile strate-
gice ale Procesului Bologna.

Hotărârea Senatului UTM

din 17 octombrie 2006

Totalurile activitãþii de studii în a. u.
2005/2006 ºi sarcinile pentru anul
universitar curent

În baza raportului prof. univ. P. Todos,
prim-prorector al UTM, ºi a dezbaterilor pe
marginea acestui raport se constatã cã
Senatul, Consiliul de Administraþie pe par-
cursul a. u. 2005/2006 în ºedinþele sale au
examinat cele mai importante aspecte ale
organizãrii ºi desfãºurãrii procesului instruc-
tiv-educativ la nivel de universitate, facultãþi
ºi catedre. În hotãrârile respective au fost
trasate mãsuri pentru  perfecþionarea con-
tinuã ºi intensificarea activitãþilor în acest
domeniu, mobilizarea ºi orientarea corpului
profesoral-didactic ºi a studenþilor spre o
activitate de studii ordonatã ºi mai eficientã.

În cadrul facultãþilor au continuat stu-
diile în baza sistemului de credite transfe-
rabile, acest sistem a fost ajustat pornind
de la experienþa deja acumulatã. La trei

facultãþi (FIMCM, FIMM ºi FUA) a conti-
nuat instruirea prin module, aceastã formã
de instruire s-a practicat fragmentar ºi la
alte facultãþi. În scopul ordonãrii atestãrilor
ºi a examenelor parþiale au fost organizate
sesiunile intermediare. A fost  desfãºuratã
instruirea suplimentarã a studenþilor a. I L
pentru pregãtirea cãtre susþinerea exame-
nelor de Bacalaureat. Au fost elaborate
planuri noi de învãþãmânt pentru ciclul I,
în baza lor fiind organizatã instruirea la
a. I U.

Un anumit aport  în asigurarea proce-
sului de studii a adus biblioteca, a fost
majorat  fondul de carte, au continuat acti-
vitãþile de implementare a tehnologiilor
informaþionale la deservirea studenþilor cu
carte. Au fost editate 129 lucrãri didactico-
metodice cu un volum total de aproape
600 c.t. ºi un tiraj de 14845 exemplare.

În a.u.2005/2006 au absolvit studiile ºi
integral au susþinut examenul de licenþã
1498 studenþi de la  învãþãmântul de zi ºi
502 – de la  cel cu  frecvenþã redusã. Indicii
de calitate la susþinerea examenului de li-
cenþã sunt satisfãcãtori. Examenul de baca-
laureat a fost susþinut de 572 de studenþi de
la anul I L, faþã de 327 în a. 2005.

În acelaºi timp, Senatul menþioneazã
cã activitatea instructiv-educativã nu s-a
soldat cu rezultate satisfãcãtoare la capi-
tolul reuºitã. În sesiunea de varã, învã-
þãmânt de zi, reuºita a constituit – 37,1%,
fiind mai joasã în comparaþie cu anii pre-
cedenþi: (a. u. 1999-2000 – 60,6%, a. u.
2000/2001 – 59,1%, a. u. 2001/2002 –
58,1%, a.u.2002/2003 – 52,5%, a. u.
2003/2004 – 48,4% ºi 2004/2005 – 42%).
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Pe ani de studii indicii reuºitei au con-
stituit respectiv:  a. I L – 48,2%; a. I U –
33,8%, a. II U- 34,5 %; III U – 41,9%. În
raport cu anul precedent aceºti indici sunt
mai mici . Din 6102 studenþi la învãþãmântul
cu frecvenþã redusã, la data de 1.10.2006 în
urmãtorul an au fost promovaþi 1466
(32,2%).

În pofida diverselor mãsuri întreprinse de
decanate, catedre, cadre didactice, îndru-
mãtori de grupã, activul studenþesc nu s-a
reuºit de a combate atitudinea neglijentã
a majoritãþii studenþilor faþã de studii. Ne-
satisfãcãtoare este ºi disciplina de studii a
studenþilor, care a influenþat negativ rezul-
tatele susþinerii examenelor ºi colocviilor.

În contextul rezultatelor nesatisfãcã-
toare menþionate, Senatul din nou constatã
lipsa de insistenþã la diverse nivele în
cãutarea ºi promovarea formelor ºi meto-
delor de instruire, adecvate pregãtirii preuni-
versitare a studenþilor ºi orientate spre inten-
sificarea ºi personificarea muncii indivi-
duale a cadrelor didactice cu ei, inclusiv ºi
prin consultaþii. Orarele consultaþiilor sunt
formale, multe ore de consultaþii nu se rea-
lizeazã, multe cadre didactice se mãrginesc
la consultaþii doar în preajma examenelor.

Sunt nesatisfãcãtoare mãsurile în ve-
derea debarasãrii de acei studenþi, care
din sesiune în sesiune au numeroase res-
tanþe,  ºi practic nu manifestã nici eforturi,
nici interes pentru a-ºi schimba atitudinea
faþã de studii.

În baza celor menþionate, Senatul

h o t ã r ã º t e:

1. A obliga administraþia universitãþii
ºi decanatele  facultãþilor sã continue rea-
lizarea controlului riguros al desfãºurãrii pro-
cesului de studii, asigurãrii calitãþii lui ºi a
disciplinei de muncã, sã ridice responsabi-
litatea ºefilor de catedrã, cadrelor didactice
în acest domeniu de activitate.

2. A considera actualã ºi pentru acest
an sarcina ca decanii facultãþilor ºi ºefii
de catedrã mai eficient sã  monitorizeze
activitãþile cadrelor didactice în domeniul
organizãrii lucrului de sine stãtãtor al
studenþilor ºi depãºirii atitudinii indiferente
a lor faþã de munca de studii, întãririi dis-
ciplinei de instruire, sporirii eficacitãþii
muncii îndrumãtorilor de grupã. În acest
context se cere de a examina la diferite
nivele, inclusiv la ºedinþele de catedrã, a
problemelor în cauzã, de a elabora mãsuri
eficiente ºi personificate în domeniile de
activitate examinate.

3. Administraþia universitãþii, decana-
tele facultãþilor ºi ºefii de catedre urmeazã
sã realizeze mãsurile necesare privind
implementarea planurilor ºi programelor
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de învãþãmânt pentru sistemul de studii
bazat pe douã cicluri.

4.  Pe parcursul perioadei noiembrie –
decembrie 2006 catedrele de profil, cu
participarea reprezentanþilor catedrelor,
care asigurã compartimentul economic al
proiectului de licenþã ºi reprezentanþii ca-
tedrei SAV, sã examineze totalurile exame-
nului de licenþã ºi sã elaboreze mãsuri
adecvate de realizare a propunerilor care
se conþin în rapoartele preºedinþilor CEL.
A obliga decanii facultãþilor sã generalizeze
aceste mãsuri ºi sã elaboreze planuri con-
crete de activitate în domeniul perfecþionãrii
procesului de instruire, inclusiv la etapa
finalã a acesteia.

5. A considera obligatoriu susþinerea
examenului de bacalaureat de cãtre fiecare
student al anului I L, învãþãmânt de zi, sub-
stituind cu acest examen sesiunea de varã.

6. Catedrele care asigurã activitãþile di-
dactice cu studenþii anului I L urmeazã sã
respecte cu stricteþe prevederile programelor
de învãþãmânt prin care se acoperã dife-
renþa dintre ºcoala medie ºi liceu, mai activ
sã se implice în procesul de ajutorare a stu-
denþilor pentru susþinerea bacalaureatului.

7. Administraþia universitãþii sã între-
prindã activitãþile necesare privind imple-
mentarea sistemului de management al
calitãþii, sã asigure controlul implementãrii
la catedre de cãtre titulari a instrucþiunii
„Planificarea ºi organizarea serviciului de
învãþãmânt la disciplina de studii”, ca im-
portant element al acestui sistem.

8. Controlul executãrii prezentei ho-
tãrâri se impune prim-prorectorului P.
Todos.

Preºedinte al Senatului UTM,
acad. AªRM prof. univ. I. BOSTAN

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

*  *  *

În aceeaºi ºedinþã Senatul a exa-
minat ºi tema învãþãmântului cu frec-
venþã redusã – sporirea calitãþii studii-
lor. Deci aceeaºi temã principialã ºi
omniprezentã – studiile. ªi nu vom
uita cã aceastã formã de învãþãmânt
cu frecvenþã redusã capãtã o impor-
tanþã tot mai mare, dat fiind faptul cã
în economia de piaþã tot mai mulþi
oameni gãsesc necesar de a-ºi com-
pleta studiile fãrã a-ºi întrerupe activi-
tatea la locul de muncã.

Raportorul temei a fost dl Timofei
Andros, prorector pentru învãþãmân-
tul cu frecvenþã redusã ºi studii la dis-
tanþã, conf., dr. Publicãm în continua-
re hotãrârea Senatului UTM privind
problema datã.

Principala și omniprezenta temă – studiile
Hotărârea Senatului UTM

din 17.10.06

Cu privire la realizarea hotãrârii Se-
natului UTM din 24.01.2006 „Cu pri-
vire la unele mãsuri pentru asigurarea
calitãþii studiilor la învãþãmântul cu
frecvenþã redusã în U.T.M.”

În baza raportului dlui T. Andros,
conf., dr., Senatul constatã cã adminis-
traþia Universitãþii, decanatele facultãþilor,
catedrele ºi cadrele didactice au întreprins
unele activitãþi pentru executarea hotãrârii
Senatului din 24.01.2006 „Cu privire la
unele mãsuri pentru asigurarea calitãþii
studiilor la învãþãmântul cu frecvenþa re-
dusã.” Catedrele de profil, la care se efec-
tueazã învãþãmântul cu frecvenþã redusã
elaboreazã planuri de învãþãmânt conform
cerinþelor Regulamentului aprobat prin
hotãrârea Senatului în cauzã, modificã pro-
gramele de studii conform acestor planuri,
elaboreazã materiale didactice pentru
învãþãmântul cu frecvenþã redusã ºi la dis-
tanþã. Decanatele FE, FIEB au asigurat stu-
denþii cu grafice anuale (calendaristice) pe
sãptãmâni ale activitãþilor de studii pe
sãptãmâni, Departamentul de Informati-
zare a elaborat un SITE pentru învãþã-
mântul cu frecvenþã redusã, Departamen-
tul Didactico-metodic  a elaborat Regu-
lamentul „Cu privire la evaluãrile curente
ºi finale” la învãþãmântul cu frecvenþã re-
dusã. S-au luat ºi alte mãsuri pentru execu-
tarea hotãrârii menþionate.

În acelaºi timp, Senatul menþioneazã
cã prevederile hotãrârii nominalizate se
executã într-un ritm lent, nesatisfãcãtor. La
multe specialitãþi activitãþile cu studenþii ani-
lor I ºi II se realizeazã în lipsa planurilor de
învãþãmânt aprobate de conducerea uni-
versitãþii, a programelor de studii modificate
conform Regulamentului aprobat prin ho-
tãrârea nominalizatã a Senatului. La multe
discipline lipsesc materialele didactice
necesare studiilor cu frecvenþã redusã. Multe
cadre didactice admit abateri în procesul
de instruire de la programele de învãþãmânt,
admit formalitãþi în procesul de evaluare a
cunoºtinþelor studenþilor. Decanatele (cu
excepþia FE) în sesiunile de reper, includ în
orar discipline cu câte 6, 8,10,12 ore pe zi
unui cadru didactic la o serie sau la o grupã
ceea ce reduce eficacitatea predãrii ºi însu-
ºirii de cãtre studenþi a materialului. Multe
cadre didactice completeazã incorect regis-
trele frecvenþei studenþilor ºi listele de exami-
nare. În activitãþile cu studenþii din învãþã-
mântul cu frecvenþã redusã decanatele ºi
majoritatea catedrelor practic nu  folosesc
tehnologiile moderne de comunicare (Inter-
net, e-mail º.a.).

Pornind de la cele expuse,
Senatul H o t ã r ã º t e:

1. Decanii ºi ºefii catedrelor:
a) sã finalizeze pânã la sfârºitul lunii

octombrie 2006 adaptarea planurilor de
învãþãmânt de zi la condiþiile învãþãmân-
tului cu frecvenþã redusã ºi aprobarea lor
de conducerea Universitãþii.

b) sã modifice în aceeaºi perioadã prog-
ramele de învãþãmânt conform planurilor
de învãþãmânt pentru învãþãmântul cu
frecvenþã redusã aprobate.

2. ªefii catedrelor
a) sã efectueze o inventariere a mate-

rialelor didactice pentru învãþãmântul cu
frecvenþã redusã ºi sã alcãtuiascã un plan
de elaborare a materialelor didactice, care
lipsesc sau nu corespund programelor de
învãþãmânt.

b) sã coordoneze ºi sã asigure activitã-
þile de control a cadrelor didactice privind
efectuarea instruirii conform programelor
de învãþãmânt în condiþiile învãþãmântului
cu frecvenþã redusã ºi a completãrii regis-
trelor ºi altor documente conform cerinþelor
respective.

3. Decanatele sã asigure instruirea în
sesiunile de reper prin includerea în orar a
nu mai mult de 4 ore prelegeri ºi seminare
sau 6 ore lucrãri de laborator (practice) pe
zi pentru o disciplinã.

4. Decanii, ºefii catedrelor sã organizeze
evaluarea cunoºtinþelor studenþilor la în-
vãþãmântul cu frecvenþã redusã numai în
zilele de examinare (ºi reexaminare) pe în-
treg materialul din programa de învãþãmânt
(cu biletele de la învãþãmântul de zi),
excluzând formalitãþi ºi abateri de la pre-
vederile evaluãrii în instituþiile de învãþã-
mânt superior.

5. Pentru o mai bunã organizare ºi efi-
cientizare a instruirii, decanatele ºi cated-
rele sã desfãºoare activitãþile necesare pen-
tru implementarea tehnologiilor moderne
de comunicare (e-mail, Internet).

6. Decanii urmeazã sã analizeze situa-
þia privind organizarea ºi desfãºurarea in-
struirii la facultãþi, rezultatele fiind exami-
nate de cãtre Consiliile facultãþilor cu par-
ticiparea dlui prorector T. Andros în lunile
februarie-martie 2007.

7. A accentua  responsabilitatea nemij-
locitã a decanilor pentru organizarea ºi
desfãºurarea procesului de învãþãmânt cu
frecvenþã redusã la facultãþile respective.

8. Dl conf., dr. T. Andros, prorector
urmeazã sã efectueze controlul înlãturãrii
lacunelor depistate în organizarea ºi desfã-
ºurarea procesului de învãþãmânt cu frec-
venþã redusã ºi sã informeze Senatul în
ianuarie 2007.

9. Controlul executãrii prezentei hotã-
râri se impune dlui conf., dr. T. Andros,
prorector.

Preºedinte al Senatului UTM,
acad. AªRM, prof. univ. I. BOSTAN,

Secretarul ºtiinþific al Senatului
conf. univ. dr. I. DROBENCO

Dl Valeriu Dulgheru, ºeful Catedrei
„Teoria mecanismelor ºi organe de maºini”,
conf., dr. hab., afirmã, pe drept, cã la ca-
tedra pe care o conduce s-a format în timp
un colectiv relativ numeros de tineri cerce-
tãtori – acum 12 foºti ºi actuali doctoranzi.
Deºi cu viteze diferite,
dar toþi cerceteazã de zor.
Acum în toamnã câþiva
dintre ei îºi vor prezenta
deja tezele pentru
doctorat la seminarul
ºtiinþific de profilul me-
canic. Este vorba de dnii
Anatol Sochireanu cu
tema „Cercetarea dina-
micii transmisiilor pla-
netare precesionale”, Ion
Botnariuc – „Transmi-
siile planetare precesio-
nale cinematice”; Nicolae Trifan – „Me-
tode de fabricare a roþilor dinþate prin defor-
mare plasticã”. Nicolae Trifan ºi Anatol
Sochireanu au reuºit sã-ºi înscrie în palma-
res câte 11 brevete de invenþie.

Tânãrul Ion Dicusarã este pe linie
destul de activã. Predã ºi el studenþilor, iar
pe planul cercetãrilor are bune rezultate în
domeniul „Tehnologiilor de prelucrare a
roþilor dinþate de dimensiuni mici”. Sunt
lucrãri foarte minuþioase – un fel de chirur-
gie... mecanicã. Tânãrul Dicusarã are deja
la activ 17 brevete de invenþie.

Radu Ciupercã, un alt tânãr cerce-
tãtor la catedrã, merge ºi el cadenþat spre
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susþinerea tezei, are ºi el deja mai multe
brevete de invenþie, care-i sporesc desigur
ponderea ºtiinþifico-tehnicã.

Fraþii Ciobanu – Oleg ºi Radu –
lucreazã spornic, doar în anul acesta au
cucerit câte 6-7 brevete de invenþie.

Iulian Malcoci ºi Alexandru Olev-
schi sunt cei mai tineri dintre... tinerii
cercetãtori la catedrã. Activeazã primul an.
Se manifestã pozitiv, prompt... În calitate
de tânãr lector universitar se manifestã bine
ºi dl Mihai Vengher. De altfel, în aulele
studenþeºti predau ºi Sochireanu, ºi Ciu-
percã, ºi Trifan, ºi Botnariuc.

Este un lucru lãudabil – grija catedrei
pentru creºterea noilor vlãstare pedagogice
ºi ºtiinþifice. Un merit esenþial revine desigur
ªcolii ºtiinþifice „Transmisiile planetare
precesionale”, formatã la aceastã catedrã
sub îndrumarea conducãtorului acestei
ºcoli, dl Ion Bostan, prof. univ., dr. hab.,

academician al AªM. ªcoala ºtiinþificã
atrage tineretul cercetãtor, pregãteºte ziua
de mâine a domeniului dat. Conducãtorii
ºtiinþifici, dnii Ion Bostan ºi Valeriu Dul-
gheru, ca vizionari autentici în decursul

FCIM. Profesorul

ªontea la Quebec,

Canada
În perioada 15 mai – 15 iunie dl Victor

ªontea, ºeful Catedrei de Microelectronicã
ºi Dispozitive cu Semiconductori, prof. univ.,
dr., s-a aflat la Universitatea Laval din
Quebec, Canada. A fost o bursã (ºi profe-
sorii obþin burse, nu doar studenþii!) oferitã
de Agenþia Universitãþilor Francofone
(AUF). Trebuie sã adãugãm ºi faptul cã  dl
ªontea deþine ºi funcþia de director al Filierei
Francofone „Informatica” de la FCIM, aºa
cã bursa oferitã de AUF are substrat logic.

Bursa-stagiu de o lunã de zile i-a prile-
juit dlui ªontea sã încheie cu oficialitãþile
Universitãþii Laval, enormã ca numãr de
studenþi – 37 de mii, vestitã în lume ca
prestigiu didactico-ºtiinþific, câteva acorduri
foarte benefice pentru UTM. Se ºtie de
altfel cã Universitatea Laval din Quebec
are cu UTM deja mai mulþi ani la rând
legãturi rodnice privind diferite aspecte
didactico-ºtiinþifice. Filiera Francofonã
„Informatica” de la FCIM este susþinutã
de un Consorþiu de universitãþi, inclusiv
Universitatea Laval.

Deci profesorul ªontea, având preroga-
tivele necesare, a încheiat un acord-cadru
de colaborare între UTM ºi Universitatea
Laval care cuprinde sferele didacticã,

mai multor ani au tot trudit ºi trudesc cu
rãbdare, aidoma agricultorului, doar ca
ogorul ºtiinþei sã devinã mereu mai fertil în
a rodi... noi cercetãtori ºi lectori la UTM.

ºtiinþificã, precum ºi schimbul de documen-
taþie didacticã-universitarã. A mai fost
încheiat ºi un protocol vizând mobilitatea
studenþilor ºi profesorilor în ambele sensuri.
Un detaliu semnificativ: studenþii care vor
învãþa în universitatea-partener nu vor plãti
taxe de studii, deºi învãþãmântul superior
în Canada e plãtit de orice student, iar cei
strãini plãtesc chiar mai mult.

Un alt moment. Studenþii de la UTM
care vor face 50 la sutã din credite prin
forma de învãþãmânt la distanþã la Univer-
sitatea Laval, vor obþine la final douã
diplome – a UTM ºi a Universitãþii Laval.

Ultima noutate adusã de dl ªontea este
cã s-a ajuns la o înþelegere ca în anul
universitar viitor sã se deschidã la UTM un
masterat la distanþã, susþinut de Universi-
tãþile Laval ºi UTM, precum ºi de AUF.
Diplomele vor fi girate de Universitãþile
Laval ºi UTM. Profesorul Victor ªontea a
stabilit contacte ºi direct cu catedrele de
informaticã ºi microelectronicã de acolo
pentru a schiþa planuri de viitor privind
vizitele de lucru – predare sau studii – ale
profesorilor ºi studenþilor pe parcursul
semestrelor, astfel ca nivelul universitar sã
se echivaleze sub toate aspectele: conþinutul
programelor, cercetãrile ºtiinþifice, inclusiv
cele comune, conferinþele tematice studen-
þeºti ºi profesorale etc.

Toate acestea sigur cã vor ridica ºi mai
mult atractivitatea UTM pentru tineretul
studios.
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Figurinã cucutenianã de lut
dotatã cu trei linii, linii paralele
ºi perpendiculare ºi un ºir de
splendide triunghiuri ºi romburi
unite.

„Poem”
geometric
pictat pe vas
cucutenian.

Acest ou neolitic cucu-
tenian care se

duplicã pãstrând unde
de „trei linii” aratã cât
de spectaculoase au
fost cunoºtinþele repre-
zentanþilor civilizaþiei

cucuteniene.

Pe aceastã ºtampilã de Cucuteni s-a im-
primat necesitatea imperioasã a balansãrii
acþiunilor ºi reacþiunilor
omeneºti. Orice curgere
îºi are meandrul sãu,
orice furtunã este potolitã
de necesitatea tihnei,
orice tihnã va fi zguduitã
de inevitabile vârtejuri. 

Acum 6000 de ani, la Cucuteni...
Pe 24 octombrie, în plinã toamnã, când

însuºi anotimpul predispunea parcã spre
meditaþie, la UTM s-a desfãºurat un simpo-
zion, care, la prima vedere, pãrea sã depã-
ºeascã competenþele unei instituþii pur ingi-
nereºti, fiind vorba de simpozionul „Cucu-
teni-5000 Redividius: ºtiinþe exacte ºi mai
puþin exacte”. Avându-l în calitate de pa-
tron spiritual pe prof. dr. ing. Lorin Can-
temir de la Universitatea Tehnicã „Gheor-
ghe Asachi” din Iaºi, România, care este ºi
Doctor Honoris Causa al UTM, iar în calita-
te de moderatori – pe prof. univ., dr. hab.
Valerian Dorogan, prorector pentru ºtiinþã
al UTM, ºi Valeriu Dulgheru, conf. univ.,
dr. hab., ºeful Catedrei „Teoria mecanis-
melor ºi organe de maºini”, UTM, acest
simpozion a constituit de fapt o minunatã
lecþie de istorie, civilizaþie ºi spiritualitate,
care avea sã scoatã în relief civilizaþia Cu-
cuteni, una dintre cele mai importante ºi,
poate, mai desãvârºite civilizaþii neolitice
din Europa de acum 5000-6000 de ani.

De unde pânã unde un simpozion de
istorie ºi spiritualitate la UTM?

Rãspunzând la aceastã întrebare, prof.
Lorin Cantemir a menþionat în alocu-
þiunea sa: o societate se dezvoltã cu suc-
ces atunci când între cele trei componente
esenþiale ale ei – materialul, spiritualul ºi
socialul, existã o armonie deplinã. Armo-
nie care, în opinia sa, se datoreazã în mare
parte ºi activitãþii inginerilor – creatorii a
tot ceea ce existã, material, în civilizaþia
modernã. În opinia sa, pentru un inginer
ideile care nu sunt viabile, nu existã. Iar
mãrturiile care au ajuns pânã la noi despre
civilizaþia cucutenianã denotã cã repre-
zentanþii acesteia erau înzestraþi cu deo-
sebite calitãþi intelectuale, vãdind, pe lân-
gã o vastã imaginaþie artisticã, ºi un dez-
voltat spirit ingineresc. Pornind de la faptul
cã civilizaþia Cucuteni poartã denumirea
satului în care au fost descoperite primele
vestigii ale acesteia, ea cuprinzând de fapt
un teritoriu mai vast, ce se întindea din
România pânã în Republica Moldova ºi
Ucraina, am putea spune cu certitudine:
cucutenienii n-au dispãrut – ei au rãmas
genetic în noi. ªi e de datoria noastrã sã
ne cunoaºtem trecutul, a conchis profe-
sorul ieºean.

În cadrul celor douã secþiuni ale simpo-
zionului: „Cultura cucutenianã” ºi „ªtiinþe
exacte ºi mai puþin exacte”, participanþii,
între care cercetãtori de la Institutul Civi-
lizaþiei Dacice ºi Centrul Vechii Europe din
Chiºinãu, precum ºi oaspeþi ieºeni – de la
Muzeul „Istoria Moldovei”, Muzeul ªtiinþei
ºi Tehnicii „ªtefan Procopiu”, Asociaþia
ARS CONTINUA, au abordat probleme

privind cunoaºterea culturii cucuteniene.
S-a menþionat: cucutenienii au lãsat dupã
ei cele mai mari vase de lut ale epocii Neo-
liticului, o mulþime impresionantã de figu-
rine fãrã chip, incizate cu „poeme” geo-
metrice pictate în culori, picturi care au
rezistat intemperiilor 5000-6000 de ani,
ample cunoºtinþe arhitectonice (temple,
sate fãrã bordeie, cu multe case paraleli-
pipedice) ºi cosmogonice, tehnici agricole,
inginerie metalurgicã etc. Din punct de
vedere arhitectonic, ei s-au manifestat prin

construit ºi prin incrustarea construitului
cu motive geometrice primordiale (un-
ghiuri, spirale, romburi, zigzaguri, cercuri,
meandre, triunghiuri, trei linii, linii paralele,
perpendiculare, verticale ºi orizontale etc.).
Urmele acestui construit plastic sunt atât
de prezente în construitul recent al româ-
nilor, încât arheologii pun cu seriozitate
întrebarea cu privire la continuitatea
spiritualã cucutenianã ºi precucutenianã
în spaþiul de genezã al poporului român.

Prezent la simpozion, primarul actual
al localitãþii Cucuteni, judeþul Iaºi, dl Mi-
hai Tun, a expus un scurt istoric privind
descoperirea aºezãrii eponime a culturii
Cucuteni. Situatã pe înãlþimea Cetãþuia
din s. Bãiceni, ea a fost descoperitã în
1884 de cãtre folcloristul ieºean Teodor
Burada în timp ce locuitorii extrãgeau
acolo piatrã. Burada aflã cã acolo au fost
gãsite fragmente de ceramicã pictatã ºi
figurine de lut ars. El rãmâne impresionat
de cele vãzute ºi prima mãsurã solicitatã
primarului a fost de a interzice lucrãrile
de extragere a pietrei. În 1885, scriitorul
ºi arheologul amator Beldiceanu publicã
în Revista de Istorie, Arheologie ºi Filologie

articolul „Antichitãþile de la Cucuteni”. În
1889 Cucutenii intrã în circuitul ºtiinþific
internaþional, rezultatele primelor cercetãri
efectuate de Beldiceanu, Buþureanu ºi
Butculescu fiind prezentate la cel de-al
X-lea Congres Internaþional de Antropo-
logie ºi Arheologie de la Paris. Descoperi-
rile de la Cucuteni suscitã ºi interesul pro-
fesorului german Hubert Schmidt, care
a întreprins sãpãturi sistematice în 1909 ºi
1910, publicând în 1932 monografia „Cu-
cuteni in der oberen Moldau-Rumänien”,

în care stabileºte principalele etape de
evoluþie a acestei extraordinare culturi de
ceramicã pictatã, aparþinând neoliticului
est-european. Iar peste aproximativ 80 de
ani de la aceste descoperiri, Cucutenii au
reintrat în atenþia arheologilor ºi istoricilor,
de data aceasta cu douã descoperiri
importante din epoca geto-dacicã: un
tezaur de obiecte de podoabã din aur ºi o
necropolã tumularã princiarã.

Dorind ca localitatea sa sã devinã cât
mai atractivã din punct de vedere turistic,
primarul de Cucuteni Mihai Tun, în cola-
borare cu Fundaþia AXart din Iaºi, a orga-
nizat un simpozion de arte vizuale, gândit
ca o tabãrã permanentã de sculpturã din
lemn de stejar cu genericul „Artã ºi sacra-
litate”. Ediþia din anul curent, cea de-a cin-
cia, desfãºuratã în perioada 6-20 august,
la care a colaborat ºi Fundaþia ARS CON-
TINUA, sub egida dnei Ionela Mihuleac,
artist plastic (fiica primarului de Cucuteni),
a extins arealul anterior al lucrãrilor
executate în cadrul simpozionului, acestea
þinând atât de domeniul sculpturii, cât ºi
al ceramicii, picturii, performance-ului ºi
land-artului, intitulându-se semnificativ
„HUMAn”, fãcând aluzie la materialul pre-
dilect de lucru din zonã. Alãturi de profesori
ceramiºti din Cluj, Iaºi, Bucureºti, la tabãrã

participã ºi cca 40 de copii din comunã,
care însuºesc arta prelucrãrii ceramicii, unii
dintre ei fiind deja în al treilea an de prac-
ticã. Implicarea copiilor în munca de creaþie
evidenþiazã de fapt importanta dimensiune
socialã a acestor activitãþi culturale, care
îºi gãsesc rostul în a menþine vie legãtura
dintre noile generaþii ºi tradiþie.

Participanþii la simpozionul UTM au
avut posibilitatea sã savureze unele dintre
aceste lucrãri, prezentate într-o expoziþie
de arte vizuale Cucuteni, organizatã de
oaspeþii ieºeni chiar în holul FIMCM, unde
a avut loc simpozionul. Create într-un loc
adânc ancorat în imaginarul naþional, luc-
rãrile pãreau cã poartã ºi ele amprenta
activãrii unor simboluri ancestrale. „Când
pãºeºti printre cioburi vechi de peste 5000
de ani ºi admiri la poalele dealului umbra
pe ghizd a celor trei ciuturi, lucrurile îþi apar
într-o altã luminã. La Cucuteni timpul nu
s-a oprit, însã „are rãbdare” cu oamenii ºi
cu lucrurile”, a menþionat cu originalita-
tea ce-l caracterizeazã primarul Mihai Tun,
invitându-ne sã vizitãm Cucutenii, pentru
a ne inspira din tezaurul cultural pãstrat
peste milenii pentru noi, pentru copiii
noºtri ºi pentru copiii copiilor noºtri.

Marina ROMANCIUC

Se ºtie cã în orice orchestrã dirijorul dã
tonul. Am simþit pregnant acest adevãr la
ºedinþa Consiliului F-þii de Inginerie Econo-
micã ºi Business (FIEB), la care am avut
ocazia sã asist pe data de 18 septembrie
a.c. Dl Nicolae Þurcanu, decanul facul-
tãþii, conf., dr., a imprimat ºedinþei un stil
modern de comunicare: concis, la obiect,
operativ. A nu se crede însã cã rece, dog-

matic. E un intelectualism creator – rela-
xant sau invers: relaxant-creator, pentru
cã omului încordat, închistat, oarecum
înmãrmurit-înlemnit nu-i vin nicidecum idei
noi. Creaþia rãsare în atmosferã liberã,
încrezãtoare în forþele tale ºi ale colegului
de alãturi, cu multã bunãvoinþã, chiar
dacã ºi exigenþele sunt mari, cum se cuvine
într-o instituþie educaþionalã.

ªefii de catedre au raportat despre activi-
tatea educativ-didacticã în grupele studen-
þeºti. Au fost numiþi îndrumãtorii de grupe
(diriginþii – la FIEB se insistã asupra aces-
tui termin) la anii I ºi II, iar în cazul psiho-
logului dnei Nelly Sârbu – ºi la anul III.

La FIEB figura îndrumãtorului (dirigin-
telui) de grupã devine, sã zic aºa, emble-
maticã ºi faptul stã pe o logicã puternicã,
deoarece o bunã educaþie va genera cu
necesitate ºi... o bunã instruire ºi chiar...

Atmosfer[ energizant-didactic[ la FIEB
o bunã pedagogizare a pedagogilor înºiºi,
calitate ce trebuie mereu cizelatã.

Decanul FIEB, dl Þurcanu, om ce cu-
getã larg asupra câmpului pedagogic, a avut
buna inspiraþie de a institui un post de
psiholog, acesta fiind ºi prodecan pen-
tru educaþie. În acest post se aflã dna
Nelly Sârbu, dumneaei fiind ºi colaborator
la Institutul Naþional de ªtiinþe ale Edu-

caþiei, adicã fundalul
cunoºtinþelor este fertil.
Dar nu ar fi de ajuns
doar cunoºtinþele în si-
ne, e nevoie ºi de voin-
þa de a aplica în comu-
nicarea zilnicã formule-
le „profesor-student”,
„student-profesor” ºi
„profesor-profesor”. Ei
bine, aceastã voinþã –
motorul activitãþii edu-
cative neîntrerupte –
existã ºi se manifestã
generos la dna prode-

can Sârbu ºi, ceea ce e deosebit de benefic
apare la FIEB, îmbogãþeºte arsenalul profe-
sional al îndrumãtorilor de grupe.

La Consiliul FIEB asistã toþi ºefii de
catedre ºi a fost deci binevenit succintul
referat al psihologului-prodecan, dna Sâr-
bu, tratând într-un stil ºtiinþifico-pedagogic
subiectul figurii îndrumãtorului-profesor
într-o grupã studenþeascã.

„Studentul trebuie sã vadã (sã simtã)
cã persoana lui ne intereseazã”, „Profe-
sorul trebuie sã aibã legãturi sufleteºti cu
studentul”, atare ºi alte gânduri magistral-
pedagogice au fost desfãºurate în referat
ºi în discuþii la Consiliul FIEB, fapt ce im-
primã întregii atmosfere de lucru la aceastã
facultate o orientare optimist-pedagogicã.
Aici se organizeazã ºi seminare speciale
de instruire pedagogicã a îndrumãtorilor
de grupe, iar ºeful catedrei de Economie

ºi management Industrial, dl Valentin
Sverdlic, conf., dr., a propus ca dna psi-
holog Nelly Sârbu sã extindã aceste se-
minare, cuprinzând
ºi celelalte douã fa-
cultãþi-surori – FUA
ºi FCGC, care-ºi
desfãºoarã activi-
tatea în campusul
„Botanica”, astfel
aducându-se univer-
sitãþii în general un
bun folos anume pe
câmpul pedagogizã-
rii, fenomen întot-
deauna benefic într-o instituþie didacticã
de caracter tehnic.

În acelaºi stil calm, creativ, bine argu-
mentat s-au analizat la Consiliul FIEB ºi
celelalte destul de multiºoare chestiuni pe
ordinea de zi: desemnarea candidaþilor
pentru concursuri la Premiul Senatului pe
compartimentele: „Cel mai bun student”,
„Cel mai bun îndrumãtor de grupã”, „Acti-
vitate didacticã”, „Masteratul în anul uni-
versitar în curs”, „Grupele studenþeºti de
elitã” etc.

La FIEB se editeazã o gazetã, existã un
site cu informaþie bogatã pentru studenþi,
funcþioneazã cercuri ºtiinþifice studenþeºti,
profesorii scriu manuale, participã în viaþa
economicã a republicii, au legãturi didac-
tico-ºtiinþifice cu universitãþi din lume.

Indicele didactic cumulativ al activitãþii
unei facultãþi este desigur reuºita studenþi-
lor. La FIEB acest indice este cel mai înalt
pe universitate. Factorii explicativi sunt
desigur multipli, dar toþi converg într-o albie
comunã, care s-ar putea exprima într-un
singur cuvânt – „stilul”.

Iar marele naturalist ºi scriitor francez
Buffon tocmai asta spunea: cã omul este
stilul. Adicã, un stil de a fi, de a înþelege
viaþa, totul.

Leo LEON

Din momentul aprobãrii noului Cod al
muncii al RM în octombrie 2003 de cãtre
Parlament au fost efectuate mai multe
modificãri în conþinutul acestui act legislativ
de o mare importanþã pentru angajaþi.
Totodatã, în aprilie 2006 au fost operate
unele modificãri în Legea salarizãrii, care
de asemenea prezintã un mare interes
pentru salariaþii bugetari.

Cu aceastã ocazie, pe 18 octombrie
2006, în campusul universitar UTM „Bota-
nica” a avut loc un seminar metodic sin-
dical, la care au participat preºedinþii ºi
membrii birourilor sindicale de la cele trei
facultãþi: FCGC, FUA, FIEB ºi de la Biblio-
teca universitarã. Fiind pãtrunºi de faptul
necesitãþii cunoaºterii legislaþiei de cãtre
liderii sindicali, discuþiile au atins ºi alte acte
legislative de protejare a intereselor anga-
jaþilor din sfera bugetarã: protecþia muncii,
contractul individual de muncã. S-au dis-
cutat ºi obligaþiunile angajaþilor ºi angajato-
rului, care constituie, de fapt, garanþia bu-
nei activitãþi a întregii universitãþi. Dupã
aproape douã ore de studiu, participanþii
au concluzionat cã asemenea seminare sunt
necesare în fiecare an universitar. Mode-
ratorul seminarului a fost dna Ana Arnaut,
ºefa sectorului „Instituþii universitare ºi ºtiin-
þifice” la Consiliul Republican al Sindica-
tului Educaþiei ºi ªtiinþei din RM.

Ion POCAZNOI,
președintele Comitetului sindical

colaboratori, conf. dr.

La SindicatLa SindicatLa SindicatLa SindicatLa Sindicat

Noi =i legea
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FTMIA. Profesorul canadian predã
studenþilor moldoveni
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17 noiembrie – ziua interna\ional= a studen\ilor

În convorbirea deschisã, binevoitoare cu
studentele din anul de promoþie la FIU am
evidenþiat cu mai multã pregnanþã noþiunea
de „solidaritate în studenþie”. Ce înseam-
nã? Înseamnã cã acest mic colectiv – grupa
academicã, celula de bazã a universitãþii,
este pãtruns de o idee magistralã ºi toþi sunt
orientaþi spre realizarea acestei idei. Dar
care poate fi ideea magistralã într-o grupã
academicã? Evident, a învãþa bine pentru
a-þi forma profesia, care mai apoi te va
susþine-însoþi toatã viaþa. A învaþã bine este
ºi dorinþa-voinþa universitãþii. Aºa cã atât
grupa academicã, cât ºi universitatea
ca instituþie au acelaºi scop – studentul
sã înveþe bine. Universitatea cautã sã
creeze condiþii pentru realizarea acestui
scop: sãli de studii confortabile, profesori
bine pregãtiþi, materiale didactice cât mai
moderne, bibliotecã, tehnicã de calcul,
laboratoare, ateliere, baze de practicã, de
sport, de ocupaþii artistice, alimentaþie,
cãmine etc.

Studentul, de partea sa, trebuie sã res-
pecte frecvenþa la toate felurile de lecþii-
ocupaþii, sã depunã eforturi continue pen-
tru a învãþa bine.

Dra Elena Lisnic, monitoarea grupei,
ne spune cã grupa e unitã, solidarã ºi stu-
diile în general se aflã la cotã bunã: din 24
de studente (în grupã sunt numai fete) doar
în doua cazuri existã câte o restanþã, dar
se depun eforturi pentru a le depãºi.

Grupa e solidarã, a spus monitoarea.
Adicã anume solidaritatea pe linia scopului
comun asigurã succese la studii. ªi e ade-
vãrat. Solidaritatea aceasta impune o anu-
mitã responsabilitate a fiecãrei studente
în faþa grupei. O responsabilitate moralã pe
care, aºa în mod tacit, pentru sine, ºi-o
asumã fiecare. Pe de altã parte, ºi grupa
în întregime este responsabilã pentru suc-
cesul la studii al fiecãrei fete. Nu degeaba
monitoarea a spus cã în cazul celor douã
studente care au câte o restanþã „se depun
eforturi pentru a le depãºi”. Expresia „se
depun eforturi” este impersonalã, ceea ce
ar însemna cã eforturile sunt depuse desi-
gur de studentele respective, dar ºi de cole-
gele lor, de grupã, în sensul cã... toate sunt

Grupe fruntaºeGrupe fruntaºeGrupe fruntaºeGrupe fruntaºeGrupe fruntaºe Solidaritatea în studenþieSolidaritatea în studenþie

interesate ca sã nu existe în grupã nici o
restanþã. ªi, dupã cum  ne-a declarat ºi dna
Olga Sugac, prodecan FIU, care asista
la convorbire, munca merge bine ºi cele 2
restanþe sunt pe cale de a fi depãºite.

Iar la general studiile sunt la înãlþime în
aceasta grupã, care a reuºit sã pãstreze con-
tigentul de studenþi pe parcursul celor 4 ani
de studii anume prin osârdie la învãþãturã,
prin frecvenþa la ore zi de zi, an dupã an.

Studentele, spune monitoarea, sunt
bune prietene cu biblioteca FIU, cu biblio-
teca tehnicã di oraº, unde gãsesc literatura
necesarã la ingineria vestimentarã.

Monitoarea numeºte câteva studente
care sunt catalizatoarele grupei, sã spunem
aºa, în susþinerea tonusului didactic mereu
la cotã înaltã: Tatiana Botnari, Iulia
Denisiuc, Tatiana Moscaliova, Elena
Macovei º.a.

Factorul solidaritãþii se încheagã, pe cât
am înþeles, ºi printr-o metodã organizato-
ricã eficientã a muncii: Grupa academicã
este împãrþitã în subgrupe a câte 4-5 stu-
dente care rezolvã anumite teme. În aceste
subgrupe cu un ºef în frunte eforturile desigur
devin comune, unii se ajutã pe alþii astfel
ca toþi sã însuºeascã bine tema. Se în-
cheagã deci solidaritatea pozitivã – motorul
succeselor.

Despre profesorii care predau în grupã
studentele au avut cuvinte de recunoºtinþã.

Cu multã interesare pedagogicã le-a pre-
dat „Studiul materialelor” dna Madan,
prodecan FIU; „Tehnologia” – dna Angela
Scripcenco; „Compoziþia” – dl Con-
stantin Spânu; „Proiectarea întreprin-
derilor de confecþii” – dna Olga Sugac ºi
dna Alexandra Jereghi; „Coloristica” –
dl  Liviu Hâncu; „Compoziþia costumu-
lui” – dna Maria Brescanu; „Bazele teh-
nologiei în confecþii” – dna Claudia Sa-
lamatova º.a.

Dra Iulia Denisiuc accentueazã res-
ponsabilitatea grupei întregi pentru suc-
cesul fiecãruia. Condiþiile de studii la FIU
sunt bune. Acum studentele lucreazã asup-
ra proiectelor de diplomã. Iulia, de exem-
plu, are tema „Vestimentaþia ºcolarã”.
Creaþie, creaþie se cere. Trebuie sã iei în
consideraþie ºi aspectul durabilitãþii (copiii
doar sunt foarte mobili ºi haina trebuie sã
reziste...), ºi aspectul calitãþii propriu-zise
la general.

Dra Irina Noga, mai în glumã, mai în
serios, atinge problema relaþiilor interge-
nuri – bãieþii-fete. În grupã nu sunt bãieþi
ºi aceastã „lipsã” lasã desigur o amprentã
educativã negativã. Dar se cautã a depãºi
situaþia prin organizarea unor discoteci co-
mune cu facultatea de Inginerie ºi mana-
gement în Mecanicã, unde învaþã bãieþi în
majoritate, petrecerea în comun a diver-
selor sãrbãtori etc. Acolo se cizeleazã anu-

mite trãsãturi educative de importanþã so-
cialã între genuri, se leagã prietenii fru-
moase, se formeazã o anume atmosferã
sufleteascã, se înnobileazã individul.

Irina îºi va pregãti proiectul de diplomã
la tema „Rochie de searã”. E o temã ce îi
va solicita un grad înalt de creativitate, de
care, de altfel, studenta este pe deplin con-
ºtientã ºi totodatã sigurã de forþele proprii.

Dra Olesea Rudenco lucreazã cu des-
tul spor tot în direcþia pieselor vestimentare
pentru copii.

Dra  Nina Cîlcic a venit din UTA Gã-
gãuzia ºi, zice ea, s-a încadrat foarte bine
în atmosfera socio-didacticã a grupei ºi fa-
cultãþii. Este foarte mulþumitã de profun-
zimea studiilor pe care le efectueazã la FIU
ºi întorcându-se peste puþin timp, deja dupã
obþinerea diplomei, în oraºul de baºtinã
Ceadâr Lunga, ea va cãuta sã-ºi realizeze pro-
fesia de constructor-tehnolog în vestimen-
taþie cu tot sârgul spre folosul concetãþeni-
lor sãi care au trimis-o cândva la studii la
UTM, pentru a se forma ca specialist.

Dra Irina Macarencova este o stu-
dentã care paralel cu studiile se aflã la un
post de lucru în medicinã. Este deci un
exemplu de efort în muncã. ªi, într-adevãr,
are succese bune ºi la  studii, ºi la locul
de muncã. Dânsa, la fel ca ºi colegele sale,
are cuvinte calde despre facultate, despre
UTM în general. Aici totul se face cu tra-
gere de inimã, specialiºtii pregãtiþi aici se
achitã foarte bine de misiunea lor. Se simte
bine pregãtitã ºi Irina Macarencova. Tema
proiectului de diplomã: „Costum de lucru”.
Va cere destulã creativitate ºi proiectare
inginereascã acest „Costum de lucru”, dar
Irina este destul de bine pregãtitã pentru
a se achita. De altfel ca ºi toate celelalte co-
lege, pentru cã toatã activitatea didacticã
aici, la FIU, precum a calificat-o Irina,
susþinutã imediat ºi de grupã... este super.

Dna prodecan Olga Sugac în finalul
convorbirilor a þinut sã menþioneze cã grupa
datã a reuºit sã se afirme în aspectul instrui-
rii anume pentru faptul cã ºi aspectul edu-
cativ a fost permanent pe linia pozitivului.
Se ºtie doar cã procesul didactic are cele
douã aspecte care se întrepãtrund, se
stimuleazã reciproc.

Au rãmas în urmã clipele frãmântãtoare
din perioada admiterii. Sunteþi deja studenþi
ai Universitãþii Tehnice a Moldovei cu acte
în toatã regula. Pe parcursul a 4-5 ani veþi
pãtrunde în tainele specialitãþii alese, veþi
deschide pentru voi misterul profesiei de
inginer, ceea ce din limba latinã înseamnã
creator, veþi deveni specialiºti atât de
necesari Economiei Naþionale. Dar pentru
a deveni buni ingineri, buni cetãþeni ai
acestor meleaguri, este strict necesarã ºi
cunoaºterea limbii române. Integrarea
europeanã, pe care o doriþi ºi dvs., necesitã,
în primul rând, o unitate de eforturi a
întregii populaþii.

Cunoaºterea limbii române pentru Dstrã
este oportunã din 2 motive:

– pentru a putea însuºi materialul disci-
plinelor predate în limba românã (conform
ordinului Ministerului Educaþiei ºi Tinere-
tului 4 discipline în fiecare semestru se
predau în limba românã, decizie corectã);

– pentru a vã putea încadra plenar în
activitãþile profesionalã ºi civicã, astfel cu-
prinzând  orizonturi ºi posibilitãþi noi.

Pentru însuºirea limbii române la Uni-
versitatea Tehnicã a Moldovei Vã sunt des-
chise larg uºile. Planurile de învãþãmânt in-
clud ore de limbã românã. Formarea to-
rentelor comune vã deschid posibilitãþi largi
de comunicare. Rãmâne numai sã doriþi
sã faceþi acest lucru, sã depãºiþi acea barie-
rã psihologicã, pe care, cu pãrere de rãu
din anumite motive obiective ºi subiective,
nu au putut-o depãºi pãrinþii ºi bunicii dvs.

Pentru a înþelege mai bine necesitatea
efectuãrii acestui pas important pentru
Dstra Vã vine în ajutor ºi lucrarea prof.
univ. Nicolae Cojocaru „Problema aco-
modãrii alolingvilor din Republica Moldova
la mediul etnic autohton” (Ïðîáëåìà
àäàïòàöèè íåðóìûòîÿçû÷íîãî íàñå-
ëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà ê àâ-
òîõòîííîé ýòíè÷åñêîé ñðåäå), pe care
o puteþi gãsi în biblioteca UTM. Lucrarea
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este scrisã pe baze ºtiinþifice într-un limbaj
accesibil, în baza unor exemple observate.
În baza unui studiu amãnunþit bazat pe
un bogat material factologic autorul
constatã cu regret cã majoritatea alogenilor
nu cunosc limba poporului autohton (adicã
limba românã), dar anume limba este
elementul de bazã al acomodãrii alogenilor.
„...Despre acomodarea sau neacomodarea
la mediul etnic autohton trebuie sã jude-
cãm, mai întâi de toate, dupã atitudinea
alolingvilor  faþã de limba populaþiei au-
tohtone, în cazul nostru – faþã de limba
românã... Acomodarea la mediul etnic
autohton este pentru alolingvi nu numai
necesarã ºi obligatorie. Ea este ºi oportunã
pentru ei, adicã ceva ce se potriveºte, ceva
indicat, benefic, favorabil pentru ei”, se
scrie pe drept în cartea dlui Cojocaru.

În continuare autorul aduce argumen-
tele sale în favoarea acomodãrii aloling-
vilor „...ignorând necesitatea acomodãrii,
s-ar putea întâmpla nu numai cã lor aici
sã nu le fie bine, dar ºi ca ei sã se lipseascã
de condiþii elementare necesare pentru o
activitate profesionalã, nemaivorbind de
un elementar confort psihic”. Aici aº mai
adãuga ºi urmãtorul factor care vine în fa-
voarea acomodãrii. De la 1 ianuarie 2007
România devine membrã a Uniunii Euro-
pene, dar anume România este cel mai
apropiat stat atât geografic, cât ºi spiritual
pentru noi, prin care vom comunica cu
europenii. România va fi portiþa în Europa
pentru toþi cei din Republica Moldova. Alo-
lingvilor nu le va strica deloc cunoaºterea
limbii române. Unii dintre ei deja au în-
vãþat limba românã pentru a putea face
studii, activitãþi profesionale în România.

Pentru a asigura acomodarea studen-
þilor alolingvi la mediul etnic autohton se
cere multã muncã ºi rãbdare. Din partea
profesorilor este necesarã o atitudine aten-
tã faþã de studenþii alolingvi: sã-i încura-
jeze a vorbi limba românã (la ore de curs

ºi seminare, la consultaþii, la orele de gru-
pã). Din partea studenþilor de limbã româ-
nã se cere crearea unui mediul lingvistic
favorabil pentru învãþarea limbii. Din par-
tea studenþilor alolingvi se cere, în primul
rând, conºtientizarea necesitãþii însuºirii

limbii române ºi folosirea la maximum a
tuturor oportunitãþilor de a o învãþa. Cu-
noscând încã o limbã, cu atât mai mult
limba poporului cu care convieþuieºti,
indiscutabil devii mai bogat.

Valeriu DULGHERU

Cursul „Analiza alimentelor”, un curs
foarte interesant, ne-a încredinþat dl Jorj
Ciumac, directorul Filierei Francofone
„Technologies Alimentaires” de la FTMIA,
a fost predat studenþilor noºtri la finele
anului universitar trecut de cãtre profesorul
canadian, dl Richard Martel. Univer-
sitatea „Laval” din or. Quebec, Canada,
unde profeseazã dl Martel, este parte a Con-
sorþiului de universitãþi (plus Universitatea
din Toulouze, plus UTM) pentru a susþine
filierele francofone din diferite þãri ale lumii,
inclusiv, se înþelege, din Moldova. Ei bine,
aceastã universitate canadianã, tuteleazã
Filiera Francofonã a noastrã de la FTMIA.
Sigur cã aceastã tutelare se face la concret
din partea unei catedre similare ca profil
cu Filiera Francofonã de la FTMIA. Deci
de la Departamentul (la noi s-ar numi
„Catedra”) Alimentaþie ºi Nutriþie a Facul-
tãþii de ªtiinþe Agricole ºi Alimentare, Uni-
versitatea „Laval”, prin Agenþia Universi-
tãþilor Francofone (AUF), conform unui plan

de mobilitate a profesorilor, l-a delegat pe
profesorul Richard Martel sã susþinã cursul
amintit la Chiºinãu – Filiera Francofonã
„Technologies Alimentaires” de la FTMIA-
UTM. Sigur cã a fost trimis un profesor de
care avea nevoie Filiera noastrã, cãci lucru-
rile se coordoneazã de cu vreme.

În plus, profesorul Richard Martel a mai
organizat în cadrul UTM pentru profesorii
interesaþi, decani ºi prorectori ºi un seminar
în tema învãþãmântului la distanþã, formã
de instruire actualizatã acum prin Procesul
Bologna, spre care tindem ºi noi.

FTMIA. Profesorul canadian predã
studenþilor moldoveni

Prim-ministrul Vasile Tarlev a convocat o
ºedinþã de lucru privind elaborarea unui concept
nou de formare a sistemului de platã pentru
serviciile prestate în cãminele studenþeºti din
Moldova. La ºedinþã au participat persoane res-
ponsabile din cadrul Guvernului, rectorii insti-
tuþiilor de învãþãmânt superior, reprezentanþi ai
organizaþiilor studenþeºti ºi de tineret din Moldova.
Viorelia Moldovan-Bãtrânac, viceministrul
Educaþiei ºi tineretului, a comunicat cã, în confor-
mitate cu dispoziþia prim-ministrului, în toate
instituþiile de învãþãmânt superior ºi colegii au
fost instituite grupuri de lucru speciale, cu parti-
ciparea studenþilor, care, în decurs de douã luni,
au evaluat metodologia de calcul a taxelor de
cazare. Viceministrul educaþiei ºi tineretului a
specificat cã proiectul concepþiei prevede achi-

tarea de cãtre studenþi a 40 la sutã din cheltuielile
de bazã pentru întreþinerea cãminelor. Diferenþa
de cost urmeazã sã fie compensatã din contul
mijloacelor speciale ale instituþiilor de învãþãmânt,
precum ºi din bugetul de stat. Totodatã, mãrimea
taxei de cazare va fi la acelaºi nivel pentru studenþii
înmatriculaþi în bazã de contract ºi cei cu finan-
þare bugetarã. Reprezentanþii organizaþiilor stu-
denþeºti au apreciat, în cadrul ºedinþei, cã acest
proiect de Concept este unul optim ºi echitabil
pentru toate categoriile de studenþi. De asemenea,
ei au susþinut iniþiativa Guvernului de implicare
mai activã a tineretului studios în gestionarea
cãminelor.

Din „Moldova Suveranã”,

1 noiembrie 2006

Un nou concept de plată pentru căminele studenţești
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În varã, un grup din 20 de studenþi de
la FEn, anul III-U, însoþiþi de profesorii lor
– Ghenadie Tertea, lector superior la Ca-
tedra „Bazele teoretice ale electrotehnicii”,
ºi Iurie Raþã, lector asistent la Catedra
„Maºini Electrice”, ºi-a efectuat practica de
producþie la Uzina Constructoare de Maºini
(UCM) din Reºiþa, România.

– Pentru Facultatea de Energeticã
organizarea stagiilor studenþeºti la UCM
Reºiþa e o tradiþie susþinutã de mai mulþi
ani de profesorii facultãþii, în special de Tu-
dor Ambros, prof. univ. la Catedra Elec-
tromecanicã, UTM, ºi de profesorii de la
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reºiþa,
ne-a relatat profesorul Ghenadie Tertea.
În cadrul stagiului studenþii au posibilitatea
sã gãseascã rostul practic al cunoºtinþelor
teoretice acumulate la facultate, urmãrind
pe viu construcþia unor utilaje sofisticate,
experienþã pe care nu au posibilitatea sã
o cunoascã în RM.

Stagiarii au dat o înaltã apreciere
acestei practici. Studentul Ion Munteanu
a menþionat:

– A fost un prilej deosebit pentru noi
sã luãm cunoºtinþã de activitatea acestui
mare colos industrial din România, înfiin-
þat încã în anul 1771. De-a lungul istoriei
sale de 235 de ani UCMR a fabricat o
varietate largã de produse, unele dintre
ele constituind premiere de prestigiu la ni-
vel naþional sau situându-se în avangarda
progresului tehnic european, inclusiv
maºini electrice ºi termice, uzina furnizând
ºi diverse servicii de cercetare ºi proiectare,
testare ºi asistenþã tehnicã, puneri în fun-
cþiune ºi mentenanþã.

Stagiul la UCMR ne-a ajutat sã apli-
cãm cunoºtinþele teoretice în practicã, sã
explicãm diverse procese fizice, pe care la
facultate le puteam elucida doar în cadrul
unor calcule fizico-matematice. În fiecare
zi mergeam în diferite secþii ºi urmãream
procesul de producþie. Am vãzut diferite
generatoare ºi cum are loc finisarea arbo-
rilor acestora, am descoperit niºte instalaþii

Practicã la Reºiþa
de control ºi de mãsurat excepþionale, între
care ºi o maºinã opticã de mãsurat lun-
gimi, a cãrei clasã de precizie se mãsoarã
în microni, cu ajutorul laserului ºi am aflat
metodele de etalonare a unor asemenea
aparate. Acest lucru m-a interesat în mod
deosebit, deoarece are o legãturã directã
cu specialitatea pe care mi-am ales-o. Le
mulþumim din suflet profesorilor pentru
posibilitatea efectuãrii practicii la Reºiþa,
foarte importantã pentru noi.

Studentul Alecu Dragomir:
– Deoarece suntem viitori ingineri-ener-

geticieni, ne-am interesat în special de pro-
filul utilaj energetic ºi maºini electrice, care
are rãdãcini adânci la Reºiþa. Am aflat cã
în 1922 aici a fost înfiinþatã prima fabricã
de maºini electrice din România, iar în
1924 a fost fabricat primul generator elec-

tric de 1.800 kVA. UCM Reºiþa a pãstrat
în profil maºinile electrice de putere mare
ºi speciale, în general cu caracter de uni-
cat sau cel mult de serie micã. În prezent
UCM Reºiþa proiecteazã ºi produce motoare
ºi generatoare sincrone ºi asincrone, cu
rotorul în scurtcircuit ºi cu rotor bobinat,
precum ºi de curent continuu. Am fost
profund impresionat sã vãd, dar ºi sã con-
tribui, fie ºi într-o mãsurã destul de modes-

tã, la fabricarea unor motoare navale
gigantice, de proporþiile unei clãdiri cu trei
etaje, de care nu am mai avut ocazia sã
vãd. Din cauza dimensiunilor foarte mari,
aceste motoare se executã pe segmente ºi

tot aºa, pe pãrþi, se
exportã, fiind asam-
blate doar la punctul
de destinaþie. De ase-
menea, am avut po-
sibilitatea sã urmã-
rim procesul de con-
strucþie a unor gene-
ratoare care urmau
sã fie transportate în
India – de la proiect
pânã la o anumitã
etapã de realizare.

Am vãzut ºi un motor de hidrogenerator
confecþionat în Rusia ºi adus în România
pentru a fi reparat (uzina se ocupã ºi de
reparaþii). În mare parte, lucrãrile se exe-
cutã manual, inclusiv izolarea firelor, la
care ni s-a permis sã participãm ºi noi,
stagiarii.

Pe lângã faptul cã este un al doilea
mare centru siderurgic al României, Reºiþa

e ºi un adevãrat colþiºor de rai, cu diverse
obiective de menire cultural-turisticã. În
cadrul practicii studenþii au avut ocazia
sã viziteze ºi cunoscutul Muzeu de loco-
motive cu abur din Reºiþa, amenajat în

aer liber, studiind modelele de locomotive
produse aici, între care ºi prima locomotivã
din România, datând din 1872. În arhivele
muzeului se pãstreazã documente istorice,
proiecte ale realizãrilor uzinei, încã de la
înfiinþarea acesteia.

Un interes deosebit îl prezintã ºi împre-
jurimile Reºiþei. La numai câþiva kilometri
se situeazã Ocna de fier cu renumita „Co-
lecþie de minerale ºi flori de minã”. Nu
departe se întinde ºi Dognecea – o aºezare
cu mine de aur ºi argint. Mândria oame-
nilor din partea locului o constituie ºi
Berzovia – localitate menþionatã în sin-
gurul fragment rãmas din cronica rãz-
boiului purtat de Traian împotriva dacilor.
Iar la Gãrâna – un sat cu folclor moºtenit
de la populaþia de origine germanã, care
a trãit cândva pe aceste locuri, anual, la
mijlocul lunii august, are loc Festivalul de
jazz Gãrâna, acþiune care a coincis cu
aflarea studenþilor noºtri la Reºiþa.

De multã vreme nu am mai dat nici o
veste, dar am vrut sã confirmãm unele
lucruri ºi apoi sã scriem. Sãptãmâna tre-
cutã, pe 22 septembrie, am susþinu un test
pentru obþinerea vizei pe anul viitor (2007)
ºi vineri, 29 septembrie, ni s-au confirmat
oficial rezultatele. Am fost felicitaþi cu pri-
lejul susþinerii reuºite a testului. Nu a fost
prea greu, atât doar cã totul s-a fãcut în
limba japonezã.

Între timp noi am trecut în secþia de
programare a maºinilor-unelte ºi de sãptã-
mâna aceasta, dupã test, am început sã
studiem mai serios. Avem fiecare masa ºi
calculatorul amplasate astfel ca sã fim cât
mai mult în contact cu persoanele de la
programare. Lecþiile de japonezã mai du-
reazã, poate încã un an.

Am reuºit în acest rãstimp de aproape
un an de când ne aflãm aici la lucru sã
vedem oraºul Tokyo de câteva ori, sã ne
urcãm pe muntele Fuji, unii dintre noi au
ajuns ºi pe la Osaca.

Ni se spunea încã din primãvarã cã
prin septembrie va mai sosi o serie de
absolvenþi din Moldova (tot 5 persoane),
dar venirea lor s-a mai tergiversat. Dupã
ultimele informaþii, totuºi, vor fi selectate
5 persoane, pânã la finele anului 2006 li
se vor perfecta vizele, vor sosi deci mai apoi.

Absolvenþii FIMCM scriu din... JaponiaAbsolvenþii FIMCM scriu din... JaponiaAbsolvenþii FIMCM scriu din... JaponiaAbsolvenþii FIMCM scriu din... JaponiaAbsolvenþii FIMCM scriu din... Japonia

Ni se prelunge=te viza!Ni se prelunge=te viza!

În fotografie (de la stânga): absolvenţii
facultăţii de Inginerie și management în

Construcţia de mașini care lucrează timp deja
de un an în Japonia, trimiși încolo la stagiu de
firma la care au fost angajaţi – „Sol-plus” din

Timișoara, România: Straistă Leonid, Fusa
Serghei, Mâinea Dumitru, Guţu Eugen,

Cunup Ruslan.

Atât în contractul nostru, cât ºi în cel
al bãieþilor noºtri aflaþi la Tokyo, au
intervenit unele schimbãri, credem spre
bine. Potrivit acestora, bãieþii din Tokyo vor
sta în Japonia 3 ani, pe când noi peste 2
ani vom pleca la „Sol-plus” din Timiºoara,
unde vom continua lucrul, iar mai apoi,
peste un an, vor veni ºi ceilalþi la Timiºoara.

Vã trimitem ºi niºte fotografii din Ja-
ponia. Mult succes tuturor profesorilor ºi
studenþilor UTM! Vã aºteptãm la noi în
Japonia!

Studenţii învaţă cum
să se protejeze fizic
În foarte multe cazuri (conflicte armate,

poluarea mediului, situaþii critice, epidemii),
apãrarea individualã ºi colectivã, multora
dintre noi ne este strãinã. Pentru studenþii
UTM, înscriºi la Catedra Militarã, care îºi

satisfac serviciul  militar timp  de 18 sãptã-
mâni, este prevãzut în planul de învãþã-
mânt obiectul “Apãrarea nuclearã, biologicã
ºi chimicã”. Tema nr. 2 a acestui obiect
“Mijloace de protecþie individualã ºi colec-
tivã în dotarea subunitãþilor militare” are
drept scop familiarizarea studenþilor cu
mijloacele de protecþie individualã ºi co-
lectivã: mascã antigaz, aparatul de respi-

rare, costumul de protecþie,
mãnuºi ºi cizme,

Dl Nicolae Petricã,
general de brigadã în re-
zervã, ºeful Catedrei Mili-
tare, ne-a informat cã în
total catedra dispune de
100 asemenea complete de
protecþie individualã.

În imaginea alãturatã
au fost surprinºi în ºedinþa
de exersare ºi studiere a
echipamentului de pro-
tecþie individualã discipolii
grupei 206, conducãtor, dl
Viorel Coliban, locote-
nent-colonel, lector asis-
tent.

Dl Nicolae Bejan,
ºeful Catedrei de Teleco-
municaþii, conf., dr., ne-a
relatat cã planurile de
învãþãmânt au fost reajus-
tate astfel cã acum  acestea
concordã cu cele din toatã
Europa ºi respectã cerin-
þele Procesului Bologna,
la care ºi Moldova deja
este parte, deci ºi UTM. În acest sens profe-
sorii catedrei au studiat atent planurile de învã-
þãmânt din þãrile occidentale, astfel cã acum
totul este pus „cap la cap”. Dar ºi pânã acum
unii absolvenþi ai catedrei au lucrat în Occident
la... locuri inginereºti, nu la... altceva. Deci
instruirea noastrã era comparabilã. Cu atât mai
mult acum. Membrii catedrei, de exemplu, dl
Igor Chiþu, conf., dr. la „Teoria Transmisiunii
Informaþiei”, dl Sergiu Dimitrache, prof.
univ., dr. hab. la „Circuit electronic” º.a. au
elaborat îndrumare foarte voluminoase ºi
amãnunþite pentru studenþi.

Pentru instruirea la distanþã – aspect didactic
nou ºi promiþãtor – profesorii catedrei
elaboreazã cicluri de prelegeri, lucrãri de
laborator asistate de calculator, lucrãri practice
– toate cu un caracter special pentru acest mod
nou de instruire. Toate materialele se plaseazã
pe site-ul catedrei, care, la rândul sãu, este
plasat pe site-ul UTM.

FRT. Ajustare la Occident
ªeful catedrei, dl Bejan, þine sã ne co-

munice neapãrat faptul îmbucurãtor de „în-
tinerire” a cadrelor. Anul acesta a încadrat
tocmai 6 persoane tinere din rândul absol-
venþilor catedrei, care acum urmeazã ºi
masteratul – forþã nouã, care va impulsiona în
continuare mersul tonic al muncii didactico-
ºtiinþifice la „Telecomunicaþii”. Anterior catedra
avea 16 cadre universitare – acum 29. E mult
mai... vesel în muncã, remarcã, pe drept, dl
Bejan.

FCIM: acþiuni culturale
Dna Olga Tcaci, patronul grupelor studenþeºti

la specialitatea ILMA din cadrul FCIM organizeazã
cu studenþii, în mod tradiþional, cãlãtorii pe
plaiurile Moldovei.

Pe 8 octombrie a.c. studenþii grupei franco-
fone ILMA au avut ca obiect de studiu istoric
mãnãstirea Condriþa, raionul Strãºeni. Dar de
data aceasta ca însoþitori efectivi ai acestei grupe,
formatã preponderent din domniºoare, au fost
tinerii dintr-o altã grupã, ºi anume grupa ME-
031, unde curator este dl Ion Pocaznoi, conf.
dr. la aceeaºi facultate – CIM. În ºase ore de
cãlãtorie studenþii au reuºit sã viziteze mãnãstirea
Condriþa, sã joace acolo pe iarbã verde un meci
amical de fotbal, sã cânte acompaniaþi de douã
chitare... ºi sã guste niºte mici la grãtar. O petrecere
pe cinste într-o pãdure auritã, foarte frumoasã
toamna. Acolo este plasatã de fapt ºi baza
„Andrieº” a UTM.
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Primele Academii, ca organizaþii ºtiin-
þifice de amploare, pot fi considerate cele
din Atena (ªcoala lui Platon – 347-270
pânã la Hr.) ºi Alexandria (Egipet) fondatã
în perioada elinicã a acestei þãri (dupã
cuceririle lui Alexandru cel Mare). În pe-
rioada Renaºterii  au apãrut câteva aca-
demii în oraºele Italiei – Florenþa, Neapole,
Turino precum ºi la Weimar (1617) – Ger-
mania  º.a. (ele au funcþionat perioade rela-
tiv scurte).

Cele mai cunoscute academii care
existã de la data înfiinþãrii lor ºi pânã în
prezent sunt: Academia Lincei (Roma,
1603), Academia Francezã (1635), Socie-
tatea Regalã Britanicã (1662), Academia
din Berlin (1700), Academia din Suedia
(1710), Academia din Madrid (1713),
Academia din Petersburg (1725), Academia
SUA (1744), Academia Belgianã (1769).
Ulterior Academiile au devenit obiecte de
prestigiu. Ele au fost deschise în majo-
ritatea þãrilor din Europa ºi din alte conti-
nente.

Academia Românã a fost înfiinþatã în
a. 1866 (avându-l ca vicepreºedinte pe
basarabeanul nostru B.P. Haºdeu).

Unele academii concentreazã aproape
toatã activitatea ºtiinþificã ºi sunt adevã-
rate ministere ale ºtiinþei. O asemenea si-
tuaþie era, spre exemplu, în URSS, inclusiv
la noi în Moldova. Alte academii sunt
instituþii de coordonare ºi de expertizã ºtiin-
þificã.

* * *
Pe meleagurile noastre primele începu-

turi de investigaþii ºtiinþifice au fost la Cole-
giul de la Cotnari – Iaºi (1562), în Transil-
vania (1565), la Academia din Târgoviºte
(1583), la Academia Slavo-greco-latinã
(1640). În Basarabia a jucat un rol impor-
tant activitatea mitropolitului Gavriil Bã-

Academii  în lume ºi în MoldovaAcademii  în lume ºi în Moldova
La 12 iunie 2006 cercurile ºtiinþifice, de culturã ºi universitare din RM

au sãrbãtorit jubileul de 60 ani al Academiei noastre.

nulescu-Bodoni, care a fondat Seminarul
Teologic (1813), tipografia (1814), a sti-
mulat deschiderea ºcolilor de tip Lancaster
(1823). La Chiºinãu în anul 1880 func-
þiona Muzeul de Antichitãþi a lui I. Su-
ruceanu, la 1889 – Muzeul Þinutului Natal
(fondator – A. Stuart), 1908 – Observa-
torul Astronomic a lui N. Donici. În 1898
a fost constituitã Comisia Gubernialã ªtiin-
þificã, condusã de Nic. Codreanu (direc-
torul Liceului Real). Urmãtorii paºi sunt
deschiderea Universitãþii Populare (1919),
Facultãþii de Teologie (1926), Facultãþii de
Agronomie (1933), Institutului Social-Ro-
mân al lui D. Gusti ºi P. Halippa (1934),
care au stimulat interesul pentru ºtiinþã,
pentru dezvoltarea culturii. În Moldova de
peste Nistru la 1926 funcþiona Comitetul
ºtiinþific moldovenesc (din 1939 – Institut).

Dupã rãzboi pe baza diferitor instituþii
ºtiinþifice din Chiºinãu ºi republicã a fost
organizatã (12 iunie 1946) Baza Moldo-
veneascã de Cercetãri ªtiinþifice a A.ª. a
URSS (director – V. Volghin, originar din
Basarabia). La 7 septembrie 1949 aceas-
tã organizaþie a fost transformatã în Filiala
Moldoveneascã a A.ª. a URSS (directori
– P. Baranov, I. Grossul). Aceastã insti-
tuþie ºtiinþificã a crescut numeric ºi calita-
tiv, s-au deschis noi laboratoare, institute
(chimie, fizico-matematicã, biologie, ling-
visticã, istorie, grãdina botanicã, econo-
mie). În anul 1961 aceastã Filialã a fost
transformatã în Academia de ªtiinþe a
Moldovei (decizia – 29 noiembrie 1960,
deschiderea solemnã – 2 august 1961).

Conform statutului, Academia avea
stabilit un numãr de 21 de academicieni
ºi 25 membri-corespondenþi. Componenþa
iniþialã (1961-65) a Academiei numãra 11
academicieni ºi 13 membri corespondenþi.
Pe parcurs (în anii 1965, 1970, 1972,
1976 etc.) Academia a fost esenþial lãrgitã

prin cadre ºtiinþifice tinere, majoritatea
absolvenþi ai Universitãþii de Stat. Înce-
pând cu 1965, un ºir de savanþi din repub-
licã ºi de peste hotarele ei au fost numiþi
Membri de Onoare ai Academiei (o bunã
parte din ei – originari din Basarabia). În
total, timp de 40 de ani au activat 75
academicieni, 84 membri-corespondenþi
ºi 53 membri de onoare. Astãzi sunt în
viaþã ºi activeazã 45 de academicieni, 60
membri-corespondenþi ºi 38 membri de
onoare. Printre savanþi activeazã ºi 9 femei
cu titluri academice.

Menþionãm pe unii din matematicieni
– Vl. Andrunachievici, I. Gohberg, C.
Sibirschi, P. Soltan, Vl. Arnautov,  I.
Reabuhin, E. Grebenicov, Natalia Os-
tianu, M. Cioban, Gh. Miºcoi, M. Ra-
þã, M. Barbu º.a.; fizicienii – A. Andrieº,
D. Ghiþu, V. Moscalenco, S. Mosca-
lenco, M. Bologa, T. Malinovschi, A.
Simaºchevici, A. Covarschi, V. Canþer
º.a., chimiºtii – A. Ablov, Gh. Lazu-
rievschi, I. Lealicov, P. Vlad, V. Turtã,
N. Gãrbãlãu º.a. În cadrul Academiei
activeazã biologi, medici, agronomi, istorici,
filologi, scriitori, economiºti.

Desigur cã la Academie activeazã ºi
ingineri, specialiºti în diferite domenii ale
tehnicii. Menþionãm academicienii B.
Lazarenco, I. Petrov, Gh. Cealâi, N.
Andronati.

Academia a fost condusã succesiv de
4 preºedinþi – istoricul Iachim Grossul
(1961-76), agronomul Al-dr Jucenko
(1977-89), fizicianul Andrei Andrieº
(1989-2004) ºi chimistul Gh. Duca (2004-
prezent).

* * *
Universitatea Tehnicã a întreþinut relaþii

fructuoase cu institutele ºi laboratoarele
AªM. La fondarea UTM din cadrul Aca-

demiei au trecut la munca pedagogicã zeci
ºi zeci de doctoranzi sau colaboratori, care
au organizat catedrele noastre. Doi din
rectorii UTM – rectorul fondator Sergiu
Rãdãuþan ºi actualul rector Ion Bostan
au fost aleºi ca membri titulari ai Aca-
demiei. Alþi 6 savanþi eminenþi ai UTM
au fost aleºi ca membri-corespondenþi –
S. Dimitrachi, T. ªiºianu, I. Clistorin,
E. Livovschi, C. Stratievschi ºi V.
Musteaþã.

În prezent ca secretar ºtiinþific al AªM
activeazã absolventul UTM academicianul
Boris Gãinã (specialist în vinificaþie). În
anul 2005 la postul de vicepreºedinte al
AªM a trecut profesorul Ion Tighineanu,
anterior prorector pentru ºtiinþã la UTM
(specialist în microelectronicã, nano-teh-
nologii, absolvent UTM). Un alt vice-
preºedinte AªM este absolventa UTM,
doamna Marianna ªlapac (istoria
arhitecturii).

* * *
În compoziþia fotograficã sunt prezen-

tate portretele unor membri ai AªM,
majoritatea luate din vinietele Universitãþii
de Stat ºi Institutului Pedagogic „I. Crean-
gã” din Chiºinãu. Este elita studenþeascã
din anii 1950-60. Toþi aceºti tineri ºi-au
petrecut tinereþea în sãlile de citire sau
laboratoare, s-au evidenþiat în cercurile
ºtiinþifice studenþeºti, la conferinþe, olim-
piade.

Astãzi foºtii studenþi au devenit mân-
dria ºtiinþei ºi culturii din Republica Mol-
dova. Ei încearcã ºi reuºesc sã ridice auto-
ritatea RM în ochii Europei, de care nãzuim
sã ne apropiem.

Aurel MARINCIUC,
conferenţiar,

Catedra de Mecanica Teoretică.
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Roade bune culege Vasile Grama la
finalizarea unui proiect de 2 ani

„UTM – Suedia – Fran\a”
În zilele de 17-18 octombrie 2006 în

cadrul FCGC ºi-a desfãºurat lucrãrile Con-
ferinþa Internaþionalã cu genericul „Crearea
infrastructurii de date geografice spa-

þiale la nivel naþio-
nal”, organizatã de
UTM ºi Agenþia Relaþii
Funciare ºi Cadastru din
RM, în cadrul proiectului
TEMPUS.

Vom aminti cã este
vorba de  proiectul TEM-
PUS „Educaþie în teh-
nologii geoinforma-
þionale geografice”,
demarat la 1 septem-
brie 2004 pe un termen de 2 ani ºi 2 luni,
care a finalizat recent, în octombrie 2006.

Acest proiect, extrem de important pen-
tru UTM ºi implicit pentru RM în ansamblu,
a apãrut la iniþiativa dlui Vasile Grama,
ºeful Catedrei „Geodezie, Cadastru ºi Geo-
tehnicã”. Aºadar, datoritã spiritului între-
prinzãtor al inimosului ºef de catedrã, s-a
reuºit câºtigarea unui proiect TEMPUS,
care prevedea deschiderea în perspectivã a
unei noi specializãri foarte cerutã acum în
RM de cãtre Agenþia de Relaþii Funciare ºi
Cadastru, Institutul „Ingeocad”, ministerele
de forþã, precum ºi multe firme private, în-
tre care „Geoinfosistem”, „Servolux”, „Trem-
ble”, „Afina”, „Tanjar” – toate specializate
în realizarea lucrãrilor de cadastru (lucrãri
pentru determinarea exactã a diferitelor
proprietãþi funciare; înscrierea oficialã în

Conferinþe internaþionaleConferinþe internaþionaleConferinþe internaþionaleConferinþe internaþionaleConferinþe internaþionale

Roade bune culege Vasile Grama la
finalizarea unui proiect de 2 ani

„UTM – Suedia – Fran\a”
registre a proprietãþilor funciare), lucrãri de
geodezie (din greacã geo – pãmânt ºi daiein
– a împãrþi, deci – necesitate de a efectua
mãsurãri ale pãmântului, de a alcãtui pla-
nuri ºi hãrþi etc.), ridicãri topografice etc.
Aceastã nouã specializare, care de fapt a
ºi demarat în cadrul catedrei condusã de
dl Grama, se numeºte „Geoinformatica”
ºi va pregãti ingineri geoinformaticieni. Pri-
ma promoþie foarte mult aºteptatã va fi
peste 2 ani. Deci proiectul TEMPUS „Edu-
caþie în tehnologii geoinformaþionale geo-
grafice”, de care UTM a beneficiat prin
catedra amintitã, a fost posibil datoritã
faptului cã s-a putut forma un consorþiu

din 3 universitãþi – aºa cere
condiþia proiectelor date.
Consorþiul: Institutul Regal
Tehnologic din Stockholm,
Suedia, care a fost coordo-
natorul în persoana dlui pro-
fesor Huan Fann; ªcoala
Specialã de lucrãri Publice
din Paris, Franþa; Universi-
tatea Tehnicã a Moldovei –
beneficiar.

Pe parcursul celor doi ani
cât a durat proiectul, con-
sorþiul ºi, în special Institutul Regal
Tehnologic din Suedia, a ajutat Catedra
„Geodezie, Cadastru ºi Geotehnicã” sã se
înzestreze cu mult echipament performant
pentru a susþine procesul didactic în do-
meniul geoinformaticii la nivelul cerut azi

pe plan european. Echipamentul este
folosit nu numai pentru procesul didactic,
dar ºi pentru diferite necesitãþi de domeniu
în republicã. Astfel a apãrut în corpul
FCGC un laborator geospaþial cu multe
calculatoare, ºi anume calculatoare apte
de a lucra în domeniu, iar la acestea ºi tot
felul de alte aparate adiacente – plotere,
imprimante speciale, scanere etc. Iar în plus
softuri licenþiate pentru domeniul geospaþial
cu costuri  de zeci de mii de euro.

Proiectul TEMPUS a contribuit ºi la in-
stalarea la FCGC a unei Staþii perma-
nente GPS (Global Pozition System – Sis-
temul Global de poziþionare), de care se
vor folosi ºi diferite instituþii ºi agenþi econo-
mici de domeniu din þarã. Staþia, unica,
de altfel, în republicã, are 3 funcþii esen-
þiale: urmãreºte în mod automat ºi perma-
nent sateliþii pe bolta cereascã ºi colec-
teazã de la ei date geospaþiale; analizeazã,
proceseazã automat datele geospaþiale
recepþionate de pe sateliþi; transmite datele
analizate beneficiarilor (de exemplu, Agen-
þiei pentru Relaþii Funciare ºi Cadastru,

Ministerului Ecologiei, agenþilor economici
etc. ªi totul se face în timp real, în secun-
de. Se transmit date privind relieful geo-
grafic, poziþionarea pe coordonatele lor a
oricãror obiecte etc., etc. cu precizie uneori
pânã la centimetri. Datele sunt necesare

pentru diferite proiecte de drumuri, reþele
electrice, telecomunicaþii, pentru cãi turis-
tice, pentru predicþii privind calamitãþile
naturale, precum inundaþiile, alunecãrile
de teren etc., iar în economia de piaþã in-
formaþia geospaþialã este necesarã la tran-
zacþii comerciale de terenuri, acareturi etc.

În afarã de aspectul dotãrilor tehnice
despre care s-a spus, în aceºti 2 ani ai
proiectului TEMPUS Catedra „Geodezie,
Cadastru ºi Geotehnicã” a beneficiat ºi
de posibilitatea de a-ºi pregãti câteva per-
soane prin masterat la Institutul Regal Teh-
nologic din Stockholm, care acum îºi vor
aduce obolul în procesul didactic. Au tre-
cut ºi anumite cursuri de perfecþionare ºi
7 cadre didactice ale catedrei tot la insti-
tutul amintit din Stockholm. În Franþa au
fost organizate ºi cursuri lingvistice pentru
cadrele didactice ale Catedrei – aspect
foarte important pentru realizarea proiec-
tului, iar în viitor pentru relaþii continue
cu strãinãtatea în privinþa dezvoltãrii do-
meniului dat. Cu alte cuvinte, e un proiect
foarte plin în esenþele lui ºtiinþifice ºi
sociale, benefic pentru UTM ºi republicã
în general.

Dl Vasile Grama a gãsit necesar la fi-
nalul informaþiei sã mai adauge cu satis-
facþie cã eforturile depuse în acest proiect
au adus bune roade ºi în creºterea pentru
catedrã a câtorva lectori tineri, specialiºti
„unicum” în problemele geospaþiale. Este
vorba de Andrei Iacovlev, Nicolae Isac,
Mihai Chitorogã ºi Vitalie Ioneþ, acum
masteranzi în Suedia, viitori lectori la ca-
tedrã. Catedra are capacitatea de a desfã-
ºura noua specialitate „Geoinformatica”
în toatã amploarea ºi a pregãti inginerii

geoinformaticieni, aºa cum
pânã nu demult numai cen-
trele universitare mondiale o
puteau face...

Conferinþa internaþionalã
privind crearea infrastructurii
de date geografice spaþiale în
Republica Moldova cu par-
ticiparea mai multor organi-
zaþii ºi în primul rând cu Insti-
tutul Regal Tehnologic din
Suedia nu s-a definit ca un
„punct terminus” pe linia dez-
voltãrii acestei noi ramuri di-
dactice în Moldova. Nu. S-a
hotãrât a continua coopera-
rea interuniversitar-internaþio-
nalã privind integrarea bazei

de date geospaþiale din RM în infrastruc-
tura de date geospaþiale internaþionale; a
crea alte noi consorþii universitare pe plan
regional ºi european pentru a dezvolta în
continuare acest domeniu de o importanþã
vitalã în toate þãrile.

ConferinþeConferinþeConferinþeConferinþeConferinþe

Transporturile: inginerie, tehnologii, management
Pe 27 octombrie 2006 Catedrele „Ingi-

nerie ºi Management în transport” (ºef dl
Tudor Alcaz, conf., dr.) ºi „Transport auto”
(ºef dl Vladimir Ene, conf., dr.) de la Fa-
cultatea de Inginerie ºi Manage-
ment în Mecanicã au desfãºurat
o acþiune de mare anvergurã –
cea de-a II-a conferinþã ºtiinþifico-
practicã cu genericul „Strategii de
management, inginerie ºi tehno-
logii în transporturi”.

Dupã cum ne-a declarat dl
Tudor Alcaz, asemenea confe-
rinþe devin anuale, fiind orientate
ºi spre Ziua lucrãtorilor din tran-
sportul auto în luna octombrie.
Ele pun în luminã tot ceea ce se
acumuleazã timp de un an în sfe-
rele ºtiinþificã ºi practicã într-un asemenea
fundamental sector economic al republicii,
precum sunt transporturile: automobilistic,
feroviar, aerian, fluvial ºi prin conducte.

Toamna este timpul potrivit pentru a
face unele bilanþuri ºi pe plan didactic, în
speþã, cum au trecut practicile studenþilor
la întreprinderile din transport. Tot cu
ocazia conferinþei mai facem ºi bilanþuri
la capitolul cercetãrilor ºtiinþifice ale profe-
sorilor, studenþilor în tematica respectivã.

Din partea sectorului practic al trans-
portului la conferinþã au participat: dl
Anatolie Gheorghiþã, directorul parcului
urban (Chiºinãu) de autobuze, doctorand
UTM; dl Sergiu Taran, directorul centru-
lui de pregãtire a transportatorilor interna-
þionali, dr.; dl Grigore Bernavschi, repre-
zentantul businessului din transport, foarte
viabil în RM; dl Ion Sârbu, prof. univ.,
dr. hab., UTM; dl Pavel Movileanu, prof.
univ., dr. hab., Universitatea Agrarã din

RM; dl Dumitru Solomon, rectorul Aca-
demiei de Transport, Informaticã ºi Comu-
nicaþii din Chiºinãu, mulþi alþi profesori,
practicieni, studenþi de la cele 4 instituþii

din RM care pregãtesc ingineri în
ramura transportului: UTM,
UASM, Academia de Transport ºi
Institutul Militar.

Pentru conferinþã – o carte cu
rezumatele comunicãrilor privind
toate aspectele domeniului. Con-
ferinþa a lucrat în plen ºi în 3 secþii: „Ingine-
rie ºi tehnologii în transportul auto”, „Tehno-
logii în traficul rutier”, „Strategii ºi mana-
gement în transporturi”.

Conferinþa a analizat cu multã preocu-
pare ºi aspectul pur didactic privind pregã-
tirea specialiºtilor în transport în confor-
mitate cu Procesul Bologna: planuri ºi pro-
grame didactice, practica de producþie, pla-
sare în câmpul muncii etc., precum ºi pre-
gãtirea prin masterat ºi doctorat în do-
meniu.

La conferinþã de data aceasta s-a lãrgit
benefic participarea ºi pe contul Catedrei
„Drumuri ºi Poduri”, condusã de dl Mihai

Transporturile: inginerie, tehnologii, managementTransporturile: inginerie, tehnologii, management

„Ghid. Reţele de
distribuţie a apei.

Fontă ductilă”
Rodul unei munci asidue de cca 2 ani este

solidul manual universitar de 670 de pagini
cu foarte multe desene, scheme, tabele, dia-
grame, aºa cum se face de fapt o carte ingine-
reascã. Denumirea manualului este indicatã
în titlul acestei informaþii, iar autorii sunt: dl
Sergiu Calos, ºeful Catedrei „Ecotehnie,
management ecologic ºi Inginerie a Apelor
„UNESCO-Cousteau”, Mihaela Anca Con-

Vangheli, conf., dr. Este un aspect foarte
necesar ºi va fi nelipsit în viitoarele confe-
rinþe.

În ceea ce priveºte UTM, practicienii
ºi businessmenii din domeniu au subliniat
buna pregãtire a tinerilor ingineri.

Acum, cu inaugurarea terminalului flu-
vial pe Dunãre de la Giurgiuleºti, Republica
Moldova, UTM are ºi o nouã sarcinã, ºi o
nouã posibilitate de a extinde diapazonul
pregãtirii tinerilor specialiºti ºi pentru aceas-
tã ramurã de transport.

taºel, lector la catedrã, ºi Ion Junea, specialist
la Asociaþia „Apã-canal”, Chiºinãu.

Fonta ductilã, spre deosebire de fonta
clasicã, precum ne-a informat ºi precum am
înþeles noi din cele spuse de Sergiu Calos, nu
are structurã sfãrâmicioasã, ci lamelarã, fapt ce-i

conferã o durabilitate sesizabilã – 80 de ani
exploatare, recordul conductelor prezente. La
noi în Moldova fonta ductilã capãtã o între-
buinþare tot mai mare la conductele pentru
apã ºi deci trebuie ca studenþii sã pãtrundã
adânc în materie, mâine vor lucra cu ea: pro-
iectare, construcþie, exploatare etc. ªi la cost
fonta ductilã are un avantaj în faþa conductelor
de polietilenã, deºi ºi polietilena  se aratã bine
ca material pentru conductele de apã.

S-a lucrat intens asupra manualului, adu-
nându-se material din diferite þãri, cãci fonta
ductilã se produce doar în SUA, Franþa, Ma-
rea Britanie, Germania, Austria, China ºi
Rusia.

Cartea se prezintã ca un ghid nu numai
pentru studenþi, ci ºi pentru proiectanþi, con-
structori, specialiºtii în exploatare.

Catedra condusã de dl Calos, funcþioneazã
în cadrul FUA, este membru al Asociaþiei
Române a apelor deja de 11 ani ºi în acest
context s-a obþinut din România o anumitã
sponsorizare la editarea tirajului de o mie de
exemplare a ghidului nominalizat. Alte spon-
sorizãri s-au obþinut ºi de la firme din Franþa,
Anglia, Germania, care produc fontã ductilã.
Deci din tirajul editat la Chiºinãu se vor duce
ceva exemplare spre România, Franþa, Anglia,
Germania, ducând cu ele folosul real al con-
þinutului, dar ºi faima UTM.
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Cu ocazia Zilei Profesorului, pe care o
marcãm, precum se ºtie, în fiecare an la
începutul lunii octombrie, Guvernul repub-
licii distinge cu diplome diferite personalitãþi
din lumea nobilã a ºcolii.

Universitatea Tehnicã a Moldovei a avut
bucuria de a fi reprezentatã în acest sens
de dl Nistor Grozavu, decan FUA, conf.
dr. D-sa a fost distins cu Diplomã de gradul I
„Pentru activitate didacticã prodigioasã ºi
contribuþie substanþialã la dezvoltarea învã-

Diplom[ guvernamental[
pentru decanul
Nistor Grozavu
þãmântului superior tehnic în Moldova ºi
cu prilejul Zilei lucrãtorului din învãþãmânt”,
semnatã „Prim-ministru, Vasile Tarlev”.

Nistor Grozavu activeazã în învãþãmân-
tul superior din 1982. Mai întâi, la UTM,
apoi la Universitatea de Construcþii din
Moscova, apoi iar la Alma Mater – UTM,
unde îºi oferã cu dãrnicie talentul organi-
zatoric ºi didactic pânã în prezent ºi, spe-
rãm, încã mulþi ani înainte.

Studii: a absolvit Facultatea de Urba-
nism ºi Arhitecturã, specialitatea „Urbanism
ºi Amenajare a teritoriului”. Doctorat: Uni-
versitatea de Construcþii din Moscova, spe-
cialitatea „Sisteme automatizate de pro-
iectare în arhitecturã ºi construcþii”.

E lucru sigur cã dl decan FUA Nistor
Grozavu ne va bucura ºi pe viitor cu noi
succese în cea mai nobilã dintre activitãþi
– educaþia tineretului studios.

La serioasa construcþie-insta-
laþie „Pendulul Foucault – Orolo-
giu Gravitaþional” din sediul cen-
tral al UTM îºi aduc aportul prin
munca lor tehnicã foarte asiduã,
meticuloasã mai mulþi savanþi-
tehnicieni sub dirijarea ºtiinþifico-
inginereascã a dlui Ion Bostan,
rectorul, academician al AªM,
profesori, ingineri, doctoranzi,
masteranzi ºi studenþi-cercetãtori.
Dar printre ei s-au aflat câteva zile
în vara toridã, trebãluind în holul
de la intrare în universitate la
cadranul orologiului, ºi doi simpli meºteri.
ªi ce meºteri! Într-adevãr, mâini de aur.
Meºteri care pot tãia în materialul plastic
sau în marmurã cu precizie matematicã.
Este vorba de montarea prin încleiere a
unor fire foarte fine în canale calculate –
lucru manual atent, cu scule speciale ºi
foarte sigure.

Inginerul are nevoie de tovãrãºia unor
asemenea muncitori simpli – „mâini de

ªi doi meºteri la Pendul

aur”, care sã-i realizeze deja practic ideile în
marmurã sau material plastic. Aceºti meº-
teri se numesc fraþii Ion ºi Gheorghe
Chetroi. Mai rar asemenea meºteri! Când
admiraþi frumuseþea Rozei-vânturilor pe
marmura cadranului Orologiului, jos, la sol,
în holul din blocul central al UTM, sã ºtiþi
cã acolo au pus mâna lor ºi meºterii iscusiþi
Ion Chetroi ºi Gheorghe Chetroi.

Sunt o doamnã bine. Nu demult m-am
transformat la oraº, aºa cã sunt aproape
foarte bine. Nu mai ai cum sã mã cufunzi
cu una cu douã de la þarã. În prealabil ºi pe
timpuri nu ºtiam ce-i mersi, plezir sau gud-
bai. Acum e altã gâscã ºi altã mâncãrime
de peºte.

Eu trãiesc aproape de oficiul poºtal,
care-i foarte vizavi de magazinul mobilier.
Poþi sã spui cã locuiesc alãturi de blocul
în care trãiesc. Sã nu-mi uit parola. De la
magazinul mobilier mi-am cumpãrat un
covor piersic. Aia a fo’ prima mea procu-
raturã. Nu ºtiu dacã a-þi remorcat, cã n-
am nevoie sã mã laud, dar cunosc limba
la perfecþie.

Mulþi mã cointereseazã de ce nu locu-
iesc la þarã? Da pe mine asta nu mã ame-
najeazã. La oraº poþi viziona un film sau
un teatru intersectant, poþi servi o cafenea,
poþi discuta cu un om intransigent.

Precist cã vã intereseazã ce funcþionez
la etapa contemporanã de azi. Dar eu cred
cã nu importã, nici nu exportã. De micã
vroiam de balerinã, iar când am trecut stres-
tul, nu mi-au ajuns douã baluri. Mama
sperã sã mã fac medic de chirurg, dar ea
nu ºtia cã eu n-o sã pot suporta scalpertul
ºi narcozia.

Aºa cã mi-am ales ceva foarte fain ºi
m-am dus la manechiurã. Stai toatã ziua
ºi le provoci satisfacþie la damele ºi femeile
de elitrã. Le vopseºti unghiile de la mãni
ºi de la picioare, încât iese de la tine ca
niºte doamne estimabile.

Cu prilejul ocaziei (((((monolog satiricmonolog satiricmonolog satiricmonolog satiricmonolog satiric)))))

ªi apoi ºi bãrbaþii de la oraº sunt mai
culturali ºi mai educaþi superior faþã de alþii.

Cât despre bãdãranii din provincie ºi
mai ales de la þarã, n-am ce sã vã recunosc,
dar îmi vine sã-i sinucid pe toþi ca unul.

Nu, ce sã vã mai povestesc? În genere
ºi în de obºte, socot cã sunt de pãrerea
cã-i o’kei! Mai în scurt – non problem.

Cât pe ce sã uit – încã o excepþie. La
þarã insistã o lipsã totalã de inculturã. Par
eczampîl – nici n-ai cu cine schimba o
vorbã în limba ta natalã. Mã refer la limba
latinã – cea mai frumoasã limbã dintre
toate limbile noastre naþionale.

A ascultat monologul:

Efim BIVOL,
“Făclia”, 28 august 1999

Este  bine sã publicãm în „Mesager
Universitar” ºi asemenea texte, pre-
cum este „Cu prilejul ocaziei” de scrii-
torul-satiric E. Bivol, pentru ca cititorii
– studenþi, doctoranzi, profesori, sã-
ºi dea seama cu mai multã luciditate
cât e de neplãcut sã vorbeºti stâlcit,
fãrã o minimã culturã. Totodatã, citi-
torii vor înþelege cã, indirect, aseme-
nea „mostre” de vorbire se referã ºi la
ei, în sensul cã sunt obligaþi de bunul
simþ, de dorinþa progresului intelec-
tual sã fie mai atenþi la felul cum vor-
besc, cum se exprimã ei înºiºi, sã cau-
te a-ºi cultiva mereu limba, vorbirea
proprie.

Stadion “Extra-clasã!”
la UTM

În general sportul cere un efort conti-
nuu. Deci fetele-fotbaliste ale noastre de
la „Politehnica UTM” sunt harnice foc,
muncitoare. Dar mai plusaþi la efortul spor-
tiv ºi efortul muncii de studii. La o simplã
aritmeticã ar ieºi 2:1, adicã o fatã-sportivã
depune 2 eforturi faþã de o fatã (sau un
bãiat, nu importã) care depune un singur
efort – studiile. Vom elogia cu sinceritate,
fetele care fac sport paralel cu studiile. ªi
încã un sport, care se considera pânã nu
demult curat... bãieþesc – masculin.

Sã gãsim cele mai calde cuvinte pentru
fetele-fotbaliste, cãci ele, plus la toate, apãrã

SportSportSportSportSport

ªi fetele joacã fotbal

ºi onoarea Universitãþii Tehnice la diverse
întreceri.

De exemplu, în campionatul Moldovei
la fotbal feminin, ediþia 2005-2006 echipa
noastrã „Politehnica UTM” a cucerit locul
premiant III.

Antrenorul fotbalistelor noastre este dl.
Petru Nicora. Domnia sa îndrumeazã pã-
rinteºte fetele spre sport, cãci sportul în-
seamnã, desigur, sãnãtate.

Vã dorim din suflet, dragele noastre fot-
baliste de la „Politehnica UTM”, noi suc-
cese în sport ºi la studii.

Autori: Liubov Usturoi, lector supe-
rior la Catedra FMI, FCGC, Grigore
Vascan, conf. univ., dr. la Catedra
EMC, FIEB

Cursul universitar „Economia întreprin-
derii” este un manual ce conþine un vast
material bazat pe legislaþia în vigoare ºi
cuprinde metode contemporane de analizã

Cursul universitar
„Economia ]ntreprinderii”

a resurselor întreprinderii, determinare a
principalilor factori economici (cost, preþ,
venit, profit, rentabilitate), pentru diverse
ramuri ale economiei naþionale. Cursul este
destinat studenþilor ºi profesorilor de la
diferitele specialitãþi ale UTM, precum ºi
studenþilor din colegiile de construcþii (din
Chiºinãu ºi Hânceºti). Volumul – 163 pag.
(10,3 c.t.). Tirajul – 200 exemplare. Redac-
tor: Nicolae Þurcanu, conf., dr., Valentin
Sverdlic, conf., dr.

ECOLOGIE: lãsaþi-i sã ciupeascãECOLOGIE: lãsaþi-i sã ciupeascã

Iatã cã au venit ºi clipele aºteptate
de demult – aºternerea covorului cu
iarba artificialã pe betonul noului sta-
dion de fotbal al Universitãþii Tehnice a
Moldovei în parcul-pãdure de pe str. Stu-
denþilor, campusul Râºcani.

nal pe orice intemperii, apa se scurge
rapid ºi total.

Existã ºi sistemul de iluminare,  se
vor construi repede ºi tribunele, pre-
cum ºi blocul pentru sportivi cu dotãri
moderne.

Iatã cã au venit ºi clipele aºteptate
de demult – aºternerea covorului cu
iarba artificialã pe betonul noului sta-
dion de fotbal al Universitãþii Tehnice a
Moldovei în parcul-pãdure de pe str. Stu-
denþilor, campusul Râºcani.

Un stadion într-adevãr „Extra-clasã”,
la nivel european. Iarbã artificialã în-
seamnã nu numai verdele pe anul în jur,
dar ºi durabilitate, rezistenþã enormã la
uzurã. Peste covor se cerne un strat de
nisip ºi granule de cauciuc, deci cram-
poanele de la talpa ghetelor au aderenþã
puternicã ºi fotbalistul manevreazã cu
uºurinþã miºcãrile sale destul de iuþi.

Stadionul are un sistem de drenaj
sofisticat, astfel cã el rãmâne funcþio-

nal pe orice intemperii, apa se scurge
rapid ºi total.

Existã ºi sistemul de iluminare,  se
vor construi repede ºi tribunele, pre-
cum ºi blocul pentru sportivi cu dotãri
moderne.

Noul stadion intrã de fapt în cadrul
unui complex sportiv: avem alãturi alt
stadion cu iarbã naturalã ºi piste pen-
tru alergãri, precum ºi alte terenuri spe-
ciale. În acelaºi complex se aflã ºi câ-
teva terenuri moderne de tenis, o pisci-
nã – toate la nivel european.

Pe stadionul nou cu iarbã artificialã
se vor desfãºura antrenamente, precum
ºi întâlniri oficiale naþionale ºi interna-
þionale.


