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Editura „Tehnica”  – 
două decenii de activitate

Acces Deschis – 
Open Access

Odată cu trecerea în 1990 
la predarea în limba română, la 
UTM se resimţea o lipsă acută 
de manuale în domeniul teh-
nico-economic în limba româ-
nă. Un ajutor enorm a venit din 
partea colegilor din România: 
universităţile şi editurile de 
peste Prut au donat zeci de mii 
de manuale. Editura „Tehnica”, 
condusă de prof. dr. ing. Ioan 
Ganea, a donat peste 5000 de 
manuale. Acest mare prieten 
al universităţii noastre îşi con-
tinuă astăzi activitatea la câr-
ma Editurii AGIR – unica care 
editează astăzi în România 
manuale în domeniul tehnic. 
O posibilitate benefică pentru 
acoperirea acestor necesităţii a 
fost şi reeditarea de carte teh-
nică românească la Chişinău.

Ţin să mărturisesc aici 
un caz specific timpului. Un 
grup de profesori de la UT 
„Gh. Asachi” din Iaşi aveau 
manuscrisul unui manual în 2 
volume, pe care nu-l puteau 
edita în Ţară. Conştientizând 
importanţa acestuia pentru 
noi, le-am propus să-l edităm 
în colaborare, introducând 
standardele specifice spaţiului post-
sovietic. La Chişinău au sosit câţiva 
autori, împreună cu care am mers 
la dl V. Bahnaru, directorul Depar-
tamentului de Stat pentru Edituri, 
Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi al RM, 
care, după ce ne-a ascultat, ne-a în-
trebat franc: „Unde-i manuscrisul? 
Mâine îl dau în lucru!”. Colegii ieşeni 
nu se aşteptau la o soluţionare atât 
de rapidă… Între timp, am luat legă-
tura şi cu scriitorul Iurie Colesnic, pe 
atunci director la Editura „Universi-
tas”, care a pregătit manualul pentru 
tipar. În 1992, manualul „Proiectarea 
tehnologiilor de prelucrare mecani-
că prin aşchiere”, în 2 volume, a fost 
editat cu un tiraj de 12000 ex., 2000 
dintre care au rămas la UTM, fiind 
oferite pe gratis. Acest manual este 
considerat drept carte de căpătâi a 
studenţilor şi specialiştilor din do-
meniul construcţiei de maşini. 

Pe parcurs am editat în cola-
borare şi alte manuale. Având deja 
experienţă în acest sens, m-am gân-
dit că am putea şi noi, cu eforturi 
proprii, să contribuim la editarea 
manualelor. Am împărtăşit aceste 
idei colegului şi prietenului meu I. 
Cebotărescu, iar peste câteva zile 
ne-am prezentat în faţa rectorului 
Ion Bostan. Dl rector ne-a susţinut 
întru totul, menţionând că numai 
aşa vom putea redresa situaţia cu 
privire la manuale. Pe 20.09.1993 
rectorul UTM Ion Bostan a emis or-
dinul nr. 321-2 „Cu privire la crearea 
Editurii Tehnica”, în care, între altele, 
se menţiona: „În momentul de faţă 
UTM, ministerele şi întreprinderi-
le de profil tehnic-tehnologic duc 
o mare lipsă de literatură tehnică 
(manuale, îndrumare, dicţionare). 
Practica existentă de editare a lite-
raturii tehnice este nesatisfăcătoare. 
Pentru a accelera procesul de elabo-
rare şi editare a literaturii tehnice, 
ordon: 

- a crea în cadrul UTM Editura 

„Tehnica” cu statut de subdiviziune 
autogestionară şi cont bancar pro-
priu;

- a numi în funcţia de director al 
Editurii „Tehnica” pe dr. conf. A. Ma-
rin;

- a asigura Editura „Tehnica” cu 
spaţii de lucru în unul din blocurile 
de studii ale UTM.

La rugămintea noastră, au fost 
puse la dispoziţie două camere a 
câte 16 m.p. în blocul de studii nr. 
6, mai aproape de Biblioteca uni-
versitară. Pe 29.09.1993 am obţinut 
autorizaţia nr. 119, eliberată de De-
partamentul de Stat pentru Edituri, 
Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi al RM. 
Astfel, având toate cele necesare, în 
scurt timp au văzut lumina tiparului 
primele manuale în domeniul teh-
nic: J. Ciumac – Merceologia produ-
selor alimentare,  T. Pleşcan – Grafica 
inginerească, I. Bostan ş.a. – Trans-
misii planetare precesionale şi armo-
nice (album), I. Cebotărescu – Utilaj 
tehnologic pentru vinificaţie şi multe 
altele, majoritatea fiind elaborate în 
colaborare cu autori din România.

Prin anii ’97-’98 Fundaţia Soros-
Moldova s-a implicat activ în edita-
rea de carte, mai ales a cărţii traduse 
din alte limbi. Cu susţinerea acestei 
fundaţii, la editura noastră au văzut 
lumina tiparului cca 25 de titluri, 14 
dintre care – din engleză. 

Având un subcont pe contul 
universităţii, ne confruntam adese-
ori cu probleme în achitarea chel-
tuielilor de editare, deoarece contul 
universităţii era permanent blocat. 
Camera de Înregistrare de Stat a re-
comandat să deschidem un cont în 
afara universităţii, ca firmă privată. 
Astfel, în decembrie 1999, a apărut 
Editura „Tehnica-Info” SRL, urmând 
ca Editura „Tehnica” să funcţioneze 
în continuare în cadrul UTM. Scopul 
Editurii „Tehnica-Info” era acelaşi ca 
şi al Editurii „Tehnica” – a edita ma-
nuale preponderent pentru necesi-
tăţile UTM. 

Pe parcursul a 20 de ani de 
activitate au fost editate peste 
550 de titluri de carte, cu im-
plicarea a peste 1000 de autori 
din RM şi România, 90% dintre 
care sunt pe rafturile UTM. Ast-
fel au fost acoperite necesităţi-
le multor specialişti cu manua-
le valoroase. 

Editura participă activ la 
Târgurile şi Saloanele Interna-
ţionale de Carte din Frankfurt 
pe Main, Bucureşti, Iaşi, Cluj, 
Chişinău. În 2010 Edituta „Teh-
nica-Info” a fost menţionată cu 
diploma „Categoria de aur” de 
către Convenţia  Internaţională 
de Calitate, New York, iar la Sa-
loanele de Carte din Chişinău 
editura noastră a obţinut 17 
diplome şi premii. Printre au-
torii premiaţi de la UTM sunt: 
rectorul Ion Bostan şi echipa de 
autori, prof. T. Manole, S. Miron, 
I. Botez, V. Popa, V. Caraganciu, 
V. Musteaţa. Printre colegii din 
România s-au remarcat: prof. C. 
Banu, M. Cozmâncă, G. Axinti. 
Mulţi autori de la UTM au edi-
tat câte 3 şi mai multe titluri: V. 
Dulgheru, N. Ţurcanu, E. Şamis, 
I. Mardare, T. Pleşcan, V. Javgu-

reanu, S. Şişianu, Gr. Ganea, V. Sver-
dlic, P. Topală din Bălţi. Din România 
– prof. O. Pruteanu, L. Slătineanu, 
D. Paraschiv, G. Muscă, L. Cantemir, 
T. Grămescu (Iaşi); T. Sajin, A. Hazi, 
V. Ungureanu, L. Bibire, D. Ciobanu 
(Bacău), I. Bolunduţ (Petroşani) ş.a.

Editura a fost invitată cu expozi-
ţii de carte la mai multe universităţi 
din Ţară: „Politehnica” Bucureşti, „Po-
litehnica” Timişoara, „L. Blaga” Sibiu, 
UT din Cluj, „Dunărea de Jos” Galaţi, 
„Ştefan cel Mare” Suceava ş.a. Expo-
ziţiile au fost vizitate de numeroşi 
profesori, studenţi, iar bibliotecile 
au achiziţionat multe manuale.

În 1995 am iniţiat editarea revis-
tei tehnico-ştiinţifice „Meridian Ingi-
neresc”, obţinând ISSH-ul necesar al 
Organizaţiei Internaţionale din Paris, 
pentru a fi recunoscută pe plan in-
ternaţional. Până în prezent au apă-
rut peste 50 de numere cu cca 1000 
de articole ştiinţifice ale profesorilor 
şi specialiştilor de pe cele două ma-
luri ale Prutului. În septembrie a.c. 
editura a fost omagiată la Salonul 
Internaţional de Carte din Chişinău, 
obţinând 3 diplome şi premii, iar în 
octombrie, în incinta UTM, a avut 
loc o conferinţă ştiinţifică dedicată 
acestui important eveniment, cu 
participarea colegilor din România.  

Pe tot parcursul activităţii edi-
turii, am beneficiat de o susţinere 
considerabilă din partea rectorului 
UTM, dl Ion Bostan, care şi-a asumat 
achitarea cheltuielilor de editare 
a zeci de manuale ale profesorilor 
noştri. 

Cu experienţa bogată acumula-
tă pe parcursul celor două decenii 
de activitate editura va contribui 
şi în continuare la editarea de car-
te tehnică, foarte necesară pentru 
pregătirea specialiştilor de înaltă 
calificare.

Alexandru MARIN,
directorul Editurii „Tehnica”,

conf., dr. ing.

File de istorieUTM-
Se apropie gloriosul jubileu de 50 de ani 
al UTM, care va fi marcat în octombrie 
2014. Deschidem rubrica de faţă cu un 
articol despre Editura „Tehnica” – o subdi-
viziune universitară extrem de importantă 
în contextul asigurării necesităţii de 
carte tehnico-inginerească şi de cultură 

generală în limba română. Editura a creat 
şi menţine un fructuos „pod didactic” cu 
fraţii români din diferite universităţi teh-
nice, beneficiind de un sprijin nepreţuit pe 
acest făgaş, oferind astfel tuturor celor 
care iubesc cartea o frumoasă lecţie de 
colaborare şi dăruire. 

În cadrul Săptămânii Internaţi-
onale a Accesului Deschis – Open 
Access (21-27 octombrie 2013), pe 23 
octombrie, în campusul „Râşcani” al 
UTM a avut loc o conferinţă-seminar 
în scopul promovării Accesului Des-
chis la informaţia ştiinţifică pentru a 
spori impactul rezultatelor cercetări-
lor ştiinţifice. Seminarul a fost organi-
zat de Biblioteca ştiinţifico-tehnică şi 
Departamentul Investigaţii Ştiinţifice 
şi Dezvoltare Tehnologică ale UTM, 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale, Asociaţia Biblioteca-
rilor din RM. 

Dna Zinaida Stratan, directoa-
rea Bibliotecii ştiinţifico-tehnice a 
UTM, a menţionat în referatul său 
„Accesul Deschis: elemente definito-
rii” că problema Accesului Deschis 
în întreaga lume a apărut acum 
15 ani, când se conturase, pe de o 
parte, aşa-zisa criză a revistelor, iar, 
pe de altă parte, o abundenţă infor-
maţională enormă. Precum se men-
ţionează în „Declaraţia de la Berlin 
privind Accesul Deschis la Cunoştinţe 
în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Uma-

nitare” (2003), Internetul a schimbat 
fundamental realităţile practice de 
distribuire a cunoştinţelor ştiinţifice 
şi a moştenirii culturale. Totodată, 
în faţa accesului la informaţie apar 
diverse probleme, inclusiv financia-
re. Pentru publicarea / republicarea 
unei informaţii pertinente se cere o 
anumită plată, care creşte pe an ce 
trece. Sume mari necesită şi abona-
mentele la diferite reviste ştiinţifice, 
iar universităţile nu pot acoperi ce-
rerea de informaţie pe acest canal. 
Tocmai de aceea Accesul Deschis pe 
calea internetului poate contribui la 
soluţionarea problemelor în acest 
sens.

În lume s-au constituit diferite 
comitete, comisii ale oamenilor de 
ştiinţă, care pledează prin declara-
ţiile lor pentru Accesul Deschis la 
informaţie, fără plată sau cu plată 
redusă. De exemplu, în Declaraţia 
de la Budapesta (2002) se menţi-
onează: „Noua tehnologie este in-
ternetul. Bunul public pe care-l face 
posibil este distribuţia electronică la 
scară globală a literaturii revistelor cu 
acces liber, deplin şi nerestricţionat a 
oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor, 
studenţilor. Eliminarea barierelor de 
acces la această literatură va accelera 
cercetarea, va îmbogăţi educaţia.”

În 2009 a fost dată publicităţii şi 
Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor 

din RM privind Accesul Deschis la 
informaţie, în care se menţionează 
interesul faţă de „promovarea unei 
noi paradigme a Accesului Deschis 
pentru a câştiga mai mult beneficiu 
pentru ştiinţă şi societate”. Se for-
mează un curent de opinii în favoa-
rea creării posibilităţilor la Accesul 
Deschis la informaţie prin mijlocirea 
repozitoriilor informaţionale ale 
diferitelor  universităţi, instituţii de 
cercetare, dat fiind că Accesul Des-
chis este fezabil economic şi oferă 
cititorilor posibilitatea de a utiliza 
literatură relevantă. 

La seminar au fost expuse şi di-
verse aspecte tehnice privind for-
marea repozitoriilor, depozitarea 
informaţiilor, iar profesorii UTM au 
fost invitaţi să-şi plaseze articole-
le, lucrările ştiinţifice în Repozito-
riul de Acces Deschis, contribuind 
astfel la dezvoltarea socială gene-
rală. De asemenea, au fost oferite 
informaţii vaste privind diverse 
aspecte în problema Accesului 
Deschis: „Creşterea impactului vizi-
bilităţii cercetărilor prin implemen-
tarea şi dezvoltarea unui depozit 

digital instituţional” (dna Valenti-
na Nastas, bibliotecară, Serviciul 
Informatizare a Bibliotecii UTM); 
„Instrumentul Bibliometric Naţional 
pentru suportul cercetătorilor din 
RM” (dl Igor Cojocaru, Institutul 
de Dezvoltare a Societăţii Infor-
maţionale din RM).

Dl Nicolae Secrieru, şeful De-
partamentului Informatizare şi ser-
vicii tehnice informaţionale, conf. 
dr., a relatat despre Consfătuirea 
„Horizon-2020” din 25-27 septem-
brie a.c., desfăşurată la Erevan, 
Armenia, la  care a participat. Este 
vorba despre o schimbare radicală 
în abordarea proiectelor ştiinţifice şi 
educaţionale finanţate de UE. Toate 
proiectele UE anunţate până acum 
pe genericul „P7” vor fi anunţate pe 
un generic nou – „Horizon-2020”, cu 
abordări noi. Se măreşte şi volumul 
de finanţare a proiectelor, astfel că 
odată cu aprofundarea exigenţelor 
să poată fi atinse noi calităţi în cer-
cetările ştiinţifice, mult mai înalte 
faţă de cele realizate sub genericul 
„P7”. 

Dl Sergiu Zaporojan, şeful De-
partamentului Investigaţii Ştiinţifi-
ce şi Dezvoltare Tehnologică, UTM, 
conf. dr., moderatorul acestei confe-
rinţe-seminar, a apreciat discuţiile la 
temă ca fiind un succes plan infor-
maţional la UTM. 

Seminar


