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Discipoli ai Universității Tehnice
„Cartea e cheia ştiinţei şi a înţelepciunii”. 

(proverb persan)

Biblioteca Universităţii Tehnice este o in-
stituţie info-documentară cu profil tehnic, care 
include cca 1 mln. de documente, inclusiv cărţi 
– 740 mii, periodice – 1526 titluri. Anual colec-
ţiile bibliotecii se completează cu câte 15-20 de 
mii de documente: monografii, manuale, tratate, 
enciclopedii, dicţionare, acte normative, ediţii 
speciale, periodice, anuare din toate domeniile 
ştiinţei şi tehnicii. 

Biblioteca are o structură complexă: 8 ser-
vicii de împrumut, 10 săli de lectură, inclusiv 
specializate: de referinţă, ediţii speciale, colecţia 
ştiinţifică, beletristică. Pentru a facilita accesul, 
majoritatea subdiviziunilor Bibliotecii sunt di-
slocate la facultăţi, unde se oferă o gamă variată 
de servicii:

• împrumut de publicaţii la domiciliu;
• consultarea documentelor la sălile de 

lectură;

• consultarea cataloage-
lor tradiţionale (alfabetic, sis-
tematic) şi OPAC (catalogul 
electronic al bibliotecii);

• împrumut interbibliote-
car;

• acces INTERNET (cu 
scop de studiu şi cercetare);

• consultarea bazelor de 
date şi diverselor surse infor-
maţionale ale bibliotecilor din 

diferite ţări;
• asistenţă informaţional-bibliografică 

(expoziţii tematice şi de intrări noi, Zile de In-
formare, buletine ale publicaţiilor noi etc.);

• întocmirea bibliografiilor la cerere;
• referinţe bibliografice;
• atribuirea indicelui CZU (Clasificarea 

Zecimală Universală) lucrărilor ştiinţifice;
• activităţi culturale: lansări de carte, lec-

ţii, conferinţe, dispute.
Servirea utilizatorilor este o preocupare 

primordială a Bibliotecii, bazată pe principiile: 
accesul fără restricţii la informaţie, respecta-
rea dreptului de intimitate privind informarea, 
servirea în mod egal, gratuitatea servirii, trans-
parenţa activităţii bibliotecii. În bibliotecă sunt 
înregistraţi peste 16 mii utilizatori activi.

Pledăm pentru cultura informaţională a uti-

lizatorilor, care i-ar ajuta să se orienteze în toren-
tul enorm de informaţie, să beneficieze eficient 
de serviciile bibliotecar-bibliografice. 
Organizăm lecţii, consultaţii, practicumu-
ri bibliologice, în cadrul cărora explicăm 
cum este organizată şi funcţionează bi-
blioteca, ce servicii oferă ea şi la ce folo-
sesc, care sunt instrumentele bibliografi-
ce de regăsire a informaţiei, etc. 

O realizare importantă este servirea 
utilizatorilor cu documente electronice. 
Asigurăm accesul la bazele de date inter-
ne: Catalogul Electronic, Materiale editate 
la UTM, Literatura electronică, bazele de 
date din reţea: EBSCO, WIPO, OECD, FIPS, 
etc., servicii Internet.

Pe site-ul Bibliotecii www.library.
utm.md este inserată expoziţia virtuală a noilor 
publicaţii intrate în colecţii, comunicarea cu uti-
lizatorii se efectuează prin intermediul rubricilor 
„Întreabă bibliotecarul”, „Propuneri pentru achi-
ziţii”, „Boxa de idei”.

Anual Biblioteca îşi extinde activitatea de 
asistenţă informaţională. Se editează indici bi-
bliografici, sunt organizate Zile de Informare, 
expoziţii informative şi tematice de carte.

În sprijinul procesului educativ, Biblioteca 
realizează activităţi cultural-educative. Mani-
festări de acest gen sunt consacrate personali-

tăţilor, evenimentelor, datelor remarcabile. În 
prezent se desfăşoară activităţi în cadrul progra-

melor: „Orizontul profesiei inginereşti”, „În ajutor 
licenţiatului”. „Ziua utilizatorului”.

Biblioteca Universităţii Tehnice se aliniază tu-
turor schimbărilor din cadrul procesului didactic 
şi educativ. În acest scop relaţia cu Decanatele, 
Catedrele, personalul academic este esenţială. 
Se coordonează activităţile de selecţie a publi-
caţiilor, de organizare a procesului de informare, 
de lansare a manifestărilor culturale. Acest par-
teneriat sporeşte capacitatea Bibliotecii de ser-
vire a utilizatorilor.
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Bibliota UTM – în sprijinul  procului 
didactico-educativ și de cerceare

La UTM există o mare Or-
chestră de Fanfară – ,,colec-
tiv-model” al RM. Este unică 
între colectivele universitare 
din RM. Fondată în 1975, orchestra a fost con-
dusă mai bine de trei decenii de către regretatul 
dirijor Anastas Boldescu – Om Emerit al RM. În 
prezent este condusa de dirijorul Boris Dâmbu. 
Pe parcursul anilor a prezentat numeroase con-
certe în ţară şi străinătate. Orchestra este laureat 
al multor festivaluri republicane studenţeşti. În 
componenţa fanfarei intră studenţi de la diferite 
facultăţi ale UTM. Repertoriul este foarte variat, 
cuprinzând melodii de diferite genuri muzicale 
ale compozitorilor europeni şi moldoveni.

UTM are şi un Ansamblu de Muzică şi Dans 
Popular ,,Tinereţea” – ,,colectiv-model” al RM, 
categoria I. A fost fondat în 1965 de către Vla-
dimir Curbet, Artist Emerit al RM, actualmente 
conducător al Ansamblului Naţional Academic 
de Dansuri Populare „Joc”. Ansamblul este multi-
plu Laureat al diferitelor festivaluri folclorice re-

publicane, studenţeşti 
şi internaţionale. Din 
1989 până în prezent 
Ansamblul ,,Tinereţea” 

este condus de coreograful Vasile Cireş. 
Formaţia vocal-instrumentală a UTM dez-

voltă talente noi printre studenţii care preferă 
estrada. 

De o mare popularitate se bucură şi Secţia 
dansuri sportive.

În cadrul echipei TVC (Tinereţe, Vis, Cutezan-
ţă) a UTM studenţii îşi dezvoltă capacităţile artisti-
ce teatrale, muzicale, de dans şi de improvizare.

„Balul bobocilor” este sărbătoarea anuală 
în care îşi revarsă talentele artistice şi se distrea-
ză studenţii anului I, susţinuţi de colegii lor de la 
anii superiori. 

Toate aceste aspecte întregesc activitatea 
multilaterală studenţească din cadrul UTM, di-
versificând-o şi menţinând-o mereu pe unda in-
geniozităţii şi creativităţii.

La UTM există o mare Or- publicane, studenţeşti 

Organizaţia stu-
denţească interna-
ţională BEST a fost 
înfiinţată în 1989 cu 
scopul de a le oferi 
studenţilor din toată 
Europa posibilitatea 
de a ajunge la o mai 
bună înţelegere a di-
feritelor culturi şi so-
cietăţi pentru a pu-
tea activa în diverse 
medii culturale. Un 
alt scop este de a 
crea o legătură cât 
mai strânsă în tria-
da „student-compa-
nie-universitate”. În 
prezent BEST numără 83 de Grupuri Locale în 
31 de ţări europene, având cca 2600 de mem-
bri activi şi atrăgând în activităţile sale peste 
1.000.000 de studenţi. 

Grupul Local BEST Chişinău şi-a demarat 
activitatea în iulie 2007, la iniţiativa a 6 studenţi 
ai UTM, fiind ghidaţi de Grupul Local BEST Iaşi. 
Pe parcursul celor 5 ani de existenţă BEST-Chişi-
nău a atras în rândurile sale peste 50 de membri 

activi şi a organizat pentru stu-
denţii UTM 35 de evenimente 
– Festivalul Tehnic BeeTech, 
Competiţia inginerească BEC 
(BEST Engineering Competi-
tion), Concursul „Maşina Rube 
Goldberg”, cursuri de vară 
(Summer Course), campanii bi-
anuale de Recrutări (toamna şi 
primăvara) etc. 

În cadrul competiţiei re-
gionale RoBEC (Romanian 
BEST Engineering Competition) 
din 5-8 mai 2011 echipa BEST-
Chişinău s-a plasat pe locul I, 
beneficiind de posibilitatea de 
a participa la etapa europea-
nă a competiţiei EBEC, care s-a 

desfășurat pe 1-11 august, la Istanbul, Turcia.
BEST oferă oportunităţi de dezvoltare perso-

nală pentru viitorii ingineri. În cadrul competiţii-
lor organizate de BEST studenţii sunt provocaţi 
să-şi manifeste creativitatea, ingeniozitatea, do-
bândind abilităţi de a inventa diferite mecanis-
me şi dispozitive.

Devenind student al UTM, şi tu poţi acce-
de în BEST! 

Board of European 
Students of Technology

Universitatea Tehnică a Moldovei are o per-
manentă preocupare în ceea ce priveşte 

alternarea muncii intelectuale cu efortul fizic, cu 
educaţia fizică. În felul acesta se menţine buna 

sănătate a studenţilor, iar succesele lor la carte 
sunt mereu mai mari.

UTM dispune de condiţii favorabile pentru 
organizarea calitativă a procesului de instruire la 
disciplina de studii „Educaţie fizică” pentru stu-
denţii a.I complementar şi studii licenţă, dar şi 
pentru perfecţionarea măiestriei sportive a stu-
denţilor şi colaboratorilor în mai multe ramuri 
de sport, în acest scop existând: 

- Complexul Sportiv al Tineretului cu 2 terenu-
ri de fotbal (gazon şi iarbă artificială), 6 terenu-

ri de tenis, teren de volei, pistă cu 8 culoare de 
alergări şi sectoare pentru sărituri;

- Centrul de Agrement şi Sport cu sală de for-
ţă, sală de jocuri sportive pentru baschet, volei, 
badminton, tenis de masă, handbal, mini-fot-
bal;

 - Sala de sport din campusul studenţesc Bota-
nica, integral reconstruită şi dată în exploatare 
în 2011;

 - Sala de sport din str. Florilor, 4, amenajată 
pentru desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi 
antrenamente.

Cu suportul sindicatelor studenţeşti, în 
unele cămine există încăperi 
echipate cu inventar sportiv. 

Anual studenţii îşi perfec-
ţionează măiestria sportivă în 
15-18 ramuri de sport. 

A devenit o frumoasă 
tradiţie desfăşurarea anuală 
a Campionatelor UTM între 
facultăţi la 13 probe de sport, 
a Jocurilor Sportive „Sănăta-
te” pentru cadrele didactice 
şi colaboratori la 7 probe de 
sport şi a campionatelor de 
iarnă şi primăvară între loca-
tarii căminelor studenţeşti.

Selecţionatele de studen-
ţi şi profesori ale UTM partici-
pă cu succes la toate compe-
tiţiile organizate de Federaţia 
Sportului Universitar din RM, 

membră a căreia este şi 
UTM, situându-se de fiecare 
dată pe locuri de frunte în 
clasamentul general între 
instituţiile de învăţământ 

superior.
Echipele de fotbal, baschet, volei, rugby, tri-

atlon forţă şi mulţi studenţi- membri ai Clubului 
Sportiv „Politeh” UTM anual participă cu succes 
la Campionatele şi Cupele RM. Spre exemplu, în  
2012 echipa de baschet femei s-a clasat pe locul 
II la Cupa RM şi locul III la Campionatul RM.

Cei mai buni studenţi-sportivi din compo-
nenţa selecţionatelor RM participă la cele mai 
prestigioase competiţii internaţionale, obţinând 
performanţe deosebite.

Spre exemplu, studenta FIU Marina Zgurs-
caia a participat la Jocurile Olimpice-2012 de la 
Londra, proba de tir (pistol), iar studentul FCGC 
Dumitru Captari a cucerit medalia de bronz 
la Campionatul Mondial Universitar de Haltere 
(Israel, octombrie 2012).

Studenţii FCGC Dumitru Şpac, Efim Orbu 
şi masterandul FIEB Sergiu Teliucov au câştigat 
titlul de campion mondial la Campionatul Mon-
dial de Powerlifting (Boston, octombrie 2012), 
iar studentul Efim Orbu a stabilit şi un nou re-
cord mondial.


