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Biblioteca - izvor de cunoştinţe
,,Întreaga artă a instruirii 

este doar arta de a trezi cu-
riozitatea naturală a minţii 
tinere”, scria Anatole France 
(1844-1924, acad. fr. – 1896, 
Premiul Nobel – 1921). 

Biblioteca tehnico-ştiin-
ţifică a UTM reprezintă una 
din sursele principale pentru 
ameliorarea calităţii de pre-
dare şi de învăţare. Succesele 
obţinute de către studenţii 
Filierei francofone ,,Techno-
logies Alimentaires” se dato-
rează inclusiv prestigiosului 
tezaur al bibliotecii tehni-
co-ştiinţifice a Facultăţii de 

Tehnologie şi Management 
în Industria Alimentară, care 
cuprinde colecţii de cărţi, 
manuale, reviste, îndrumări 
metodice, teze, ziare, enci-
clopedii, dicţionare, ghiduri, 
agende etc. Studenţii, mas-
teranzii şi doctoranzii bene-
ficiază de acest tezaur pentru 
viitoarea lor dezvoltare per-
sonală şi profesională. 

Politica de modernizare 
a activităţii bibliotecii a pus 
accentul pe noile tehnologii 
ale comunicării pentru maxi-
malizarea serviciilor de siste-
matizare şi tratare a fondului 

de literatură de specialitate, 
dispecerizarea conform te-
maticilor, închirierea cărţilor, 
accesul la diverse site-uri 
de publicaţii recente, regi-
mul de funcţionare pentru 
deservirea abonaţilor. Stu-
denţii filierei beneficiază şi 
de serviciile oferite de Sala 
de lectură, înalt apreciind 
competenţa, corectitudinea, 
amabilitatea personalului 
bibliotecii: şef-oficiu Dia-
na Dabija, Ludmila Cotov, 
Ludmila Curbanova, Larisa 
Vremenco. 

Administraţia Bibliotecii 

tehnico-ştiinţifice a UTM, în 
frunte cu dna directoare Zi-
naida Stratan, sprijină mul-
tiplele activităţi ale Filierei 
francofone cu diferite ocazii: 
Zilele Francofoniei, întâlni-
rile cu personalităţi notorii 
din ţară şi de peste hotare 
etc. Şi spaţiul francofon – 
Espace Francophone (sala 
5-512) se înscrie perfect în 
mediul universitar prin in-
estimabila donaţie de enci-
clopedii, manuale, reviste, 
mijloace multimedia de la 
Organizaţia Internaţională 
a Francofoniei şi a Alianţei 

Franceze din Republica Mol-
dova. 

 O singură doleanţă: stu-
denţii filierei şi-ar dori instala-
rea în holul bibliotecii a unui 
aparat pentru multiplicare 
prin xerocopiere a surselor 

indispensabile, ce ar prezen-
ta un real folos pentru îmbu-
nătăţirea deservirii.

 Veronica LEVCENCO, 
lector superior, 

Filiera francofonă 
,,Technologies Alimentaires”

Ataşamentul
Structura „Aveţi detalii în ataşament” se regăseşte în aproape toate mail-urile. Există o 

problemă totuşi: ataşament înseamnă „afecţiune (puternică şi durabilă) faţă de cineva sau ceva. 
– din fr. attachement.” Aşa că dacă nu vreţi să includeţi sentimentele în afaceri, scrieţi: „Aveţi 
detalii în fişierul ataşat”.
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Cariera dvs. profesională 
după absolvirea universităţii 
depinde esenţial de gradul de 
informare despre mediul econo-
mic şi piaţa forţei de muncă din 
ţară. Un sprijin în acest sens îl pu-
teţi găsi la Centrul Universitar de 
Informare şi Orientare Profesio-
nală – CENIOP (str. Studenţilor, 9, 
bl. 5, parter).

CENIOP oferă o gamă largă de 
servicii de consiliere în carieră: 

- familiarizarea cu reţeaua 
întreprinderilor din republică în 
baza de date „VARO-Moldova” şi 
motorul de căutare „Kompass”; 

- situaţia pe piaţa forţei de 
muncă din ţară şi informaţii des-
pre agenţiile de stat şi particulare 
interesate să angajeze absolvenţi 
de studii superioare; 

- cadrul legislativ privind medi-
erea şi reglementarea angajărilor; 

- tehnici de căutare a locurilor 
pentru stagii de practică sau anga-
jare  după absolvirea universităţii;

- asistenţă consultativă privind 
viitoarea carieră profesională;

- participare eficientă la Târgu-

rile locurilor de muncă;
 -organizarea cursului opţional 

„Managementul carierei profesi-
onale” (pentru studenţii şi maste-
ranzii interesaţi), menit să contri-
buie la demararea cu succes a ca-
rierei profesionale, informându-vă 
mai profund despre:

- baza de date a Centrului uni-
versitar CENIOP;

- tehnici de căutare a unui loc 
de stagiu de practică sau de mun-
că;

- orientarea în viitoarea profe-
sie; 

- comunicarea cu angajatorii; 
- completarea CV-ului şi a unei 

scrisori de intenţie.

Persoanele interesate se pot 
înscrie la cursuri la tel. 022 92-92-
28 sau prin email: ceniop_utm@
yahoo.com, indicând: numele, pre-
numele, facultatea, specialitatea, 
datele de contact: tel. mobil sau 
adresa electronică. 

Informaţii utile despre servicii-
le prestate de Centrul CENIOP pu-
teţi găsi şi pe site-ul www.ceniop.
utm.md

 Campionatul deschis la înot 
al Republicii Belarus (Brest, iulie 
2013): Vlad Perju (MS), FIMT – locul 
III (50m stil liber), locul III (100m stil 
liber), îndeplinind normativul pen-
tru titlul „Maestru Internaţional al 
Sportului”.

 Campionatul Ţărilor Balcani-
ce de atletism (august 2013): mas-
terandul Anton Balan (MS), FIEB – 
locul V (triplu salt – 15m 39cm).

 Campionatul Europei de tria-
tlon forţă 

(Cercas, Ucraina, 13-15 septem-
brie 2013): Sergiu Glava, FUA (categ. 
75 kg): împins culcat (cu echipa-
ment) – locul I, împins culcat (fără 

Ziua Internaţională a Progra-
matorilor este marcată în a 256-a 
zi din an – 13 septembrie (sau 12 
septembrie în anii bisecţi). 256 (28) 
reprezintă numărul de valori pe care 
îl poate lua un octet (un ansamblu 
de 8 biţi), numit şi bait, de la cuvân-
tul englez byte. Toată informaţia care 
ne înconjoară este alcătuită din biţi 
(kilobyte, megabyte, gigabyte etc.). 
Aceste unităţi de măsură a cantităţii 
de informaţie, exprimate în sistemul 
binar, stau la baza inovaţiilor din în-
treaga lume. Totodată, 256 este cea 
mai mare putere a lui 2, dar mai mică 

decât 365, numărul zilelor dintr-un 
an.

Anual UTM pregăteşte programa-
tori înalt calificaţi care îşi încep activi-
tatea în domeniu încă de pe băncile 
facultăţii. Cu o istorie care datează 
din 1990, specialitatea „Tehnologii 
Informaţionale” din cadrul FCIM a de-
monstrat prin rezultate vizibile că pro-
gramatorii pregătiţi la UTM sunt înalt 
apreciaţi pentru potenţialul lor profe-
sional extraordinar.

La UTM specialitatea „Tehnolo-
gii Informaţionale” a fost fondată în 
anul 1992. Prima  promoţie TI a avut 

loc în 1997. Până în prezent avem circa 
2230 de absolvenţi TI: 1555 – studii cu 
frecvenţă la zi şi 675 – cu  frecvenţă re-
dusă. Total circa 2230.

Cu acest prilej ţin să exprim tuturor 
programatorilor şi specialiştilor din do-
meniul IT un sincer LA MULŢI ANI! În do-
meniul IT întotdeauna este loc pentru 
mai mult. Vă doresc multă sănătate, noi 
realizări, inspiraţie, creativitate, dorinţă 
pentru autoperfecţionare continuă, 
răbdare şi multă perseverenţă!

Nina SAVA, lector superior, 
Catedra ATI, UTM

Excursie cu scop educativ

Aviz

În cadrul Zilelor Sănătăţii din 10-13 septem-
brie 2013 Centrul Internaţional de Expoziţii „Mol-
dExpo” a găzduit cea de-a XIX-a ediţie a expozi-
ţiei internaţionale specializate de echipamente 
medicale, preparate farmaceutice şi stomatologi-
ce „MoldMedizin & MoldDent-2013”, pe care am 
vizitat-o împreună cu studenţii a. I, grupa acade-
mică ISBM-132. 

Studenţii au fost profund impresionaţi de 
tehnologiile medicale avansate, echipamente-
le performante pentru efectuarea examenelor 
medicale, stabilirea diagnosticului şi prescrierea 
tratamentului medicamentos adecvat. 

Un rol foarte pozitiv l-a avut şi prezenţa celor 12 
absolvenţi ai ultimelor promoţii ale specialităţii „Ingi-
neria Sistemelor Biomedicale”, Catedra „Microelec-
tronica şi Inginerie Biomedicală”, FCIM, care au repre-
zentat la expoziţie diverse companii din domeniu. 
Vizitarea acestei expoziţii a fost foarte utilă pentru 
studenţii anului I, ajutându-i să-şi creeze un tablou 
mai amplu şi mai clar despre viitoarea profesie. 

În fiecare an, studenţii specialităţii ISBM vizi-
tează expoziţia „MoldMedizin & MoldDent”, în ca-
drul căreia stabilesc contacte cu specialişti recu-
noscuţi în domeniu, urmând exemplul la carte al 
colegilor lor de ieri, angajaţi deja în diverse firme 

şi întreprinderi, şi pregătindu-se temeinic pentru 
viitoarea profesie.

Ion POCAZNOI, 
conf. dr., tutorele gr. ISBM-132

Comitetul sindical colaboratori 
informează membrii de sindi-
cat ai UTM despre posibilitatea 
efectuării investigaţiilor medi-
cale în baza Poliţei de asigurare 
obligatorie de asistenţă medi-
cală în cadrul Centrului Medical 
Consultativ Diagnostic al Insti-
tutului Muncii.

Investigaţiile medicale in-
clud 33 de examene de ultraso-
nografie generală şi altele 6 – de 
ultrasonografie a inimii şi vase-
lor magistrale.

Acordarea acestor servicii în 
baza Poliţei se vor acorda până 
pe 31 decembrie 2013.

Pentru a beneficia de aceste 
servicii membrii de sindicat vor 
prezenta (după programarea 
prealabilă) următoarele acte:

Poliţa de asigurare obligato-
rie de asistenţă medicală;

Biletul de trimitere/îndrep-
tarea (forma 027/e) eliberat de 
medicul de familie sau medicul 
specialist către Centrul Medical 
Consultativ Diagnostic din ca-
drul Institutului Muncii;

Confirmarea eliberată de 
către Comitetul sindical despre 
apartenenţa la organizaţia sindi-
cală a UTM.

Catalogul de investigaţii me-
dicale poate fi consultat la Comi-
tetul sindical al UTM sau pe site-
ul www.institutulmuncii.md/.

Comitetul sindical 
colaboratori al UTM

Servicii medicale – 
în baza Poliţei de 
asigurare obligatorie

Stimaţi studenţi şi masteranzi!
Studenţii noştri – 
performeri sportivi

echipament) – locul II; genuflexiuni 
(cu echipament) – locul I, genufle-
xiuni (fără echipament) – locul II; 
dezdoirea spatelui (cu echipament) 
– locul I, dezdoirea spatelui (fără 
echipament) – locul II.

Danilov Valentin, FIMT (categ. 110 
kg): împins culcat (cu echipament) – 
locul I, împins culcat (fără echipament) 
– locul III; genuflexiuni (cu echipa-
ment) – locul I, genuflexiuni (fără echi-
pament) – locul II; dezdoirea spatelui 
(cu echipament) – locul I, dezdoirea 
spatelui (fără echipament) – locul II.

 Festivalul Internaţional 
de orientare sportivă (Râmnicu 
Vâlcea, România, 3-8 septembrie 
2013): Grand Prix Romania: Ana Grib 
(CMS), FTMIA – locul II (categ. W20); 
Campionatul Ţărilor Europei de Sud-
Est: Ana Grib (CMS), FTMIA – locul V 
(categ. sprint – W20), locul VI (categ. 
LD-W20); Antohi Ana, FIEB – locul 
IV (categ. LD-W20); Iulia Naghibina 
(CMS), FTMIA – locul V (ştafeta).

Ziua Internaţională a Programatorilor


