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Discipoli ai Universității Tehnice

Biblioteca Universităţii Tehnice este o in-
stituţie info-documentară cu profil tehnic, care 
include 1 mil. 212 mii de documente, inclusiv 
cărţi – 730 mii, periodice – 1915 titluri. Anual, 
colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc prin achizi-
ţionarea a 15-20 mii de publicaţii: monografii, 
manuale, tratate, enciclopedii, dicţionare, docu-
mente normative, ediţii speciale, ziare, reviste, 
anuare din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii. 

O importantă sursă informaţio-
nală este colecţia electronică 
de documente, care include 
materialele editate la UTM, căr-
ţi scanate,CD, DVD-uri. 

Biblioteca are o structură 
complexă: 8 servicii de împru-
mut, 10 săli de lectură, inclusiv 
săli specializate: de referinţă, 
ediţii speciale, colecţia ştiinţi-
fică, beletristică. Majoritatea 
subdiviziunilor sunt dislocate 
la facultăţi. 

Serviciile oferite utilizatori-
lor includ:

• împrumutul de publicaţii 
la domiciliu;

• consultarea documente-
lor în sălile de lectură;

• împrumutul interbibliotecar;
• acces internet (uz comun);
• acces internet baze de date speciale: EBS-

CO, FIPS ş.a.;
• asistenţa informaţional - bibliografică (refe-

rinţe bibliografice, expoziţii de informare şi Zile 
de Informare privind publicaţiile achiziţionate, 
buletine ale intrărilor noi în colecţii etc.);

• întocmirea listelor biblio-
grafice la cerere;

• atribuirea indicelui CZU 
(Clasificarea Zecimală Universa-
lă) lucrărilor ştiinţifice etc.

De pe site-ul Bibliotecii www.
library.utm.md pot fi accesate: 
catalogul electronic, bazele de 
date locale şi din reţea, expoziţia 
virtuală a lucrărilor noi din co-
lecţii, rubricile de comunicare cu 
utilizatorii „Întreabă biblioteca-
rul”, „Propuneri pentru achiziţie”, 
„Boxa de idei” etc.

Pentru sporirea culturii 
informaţionale a utilizatori-
lor Biblioteca organizeză lecţii, 
consultaţii, practicumuri biblio-
logice. În sprijinul procesului de 
informare şi regăsire a informa-
ţiei se editează indici bibliogra-
fici: „Publicaţii ale profesorilor şi 
cercetătorilor UTM (1964-2009)”, 
„Inventatorii UTM: bibliografia invenţiilor, 1964-
2004”, biobibliografii dedicate savanţilor univer-
sitari etc.

 Cu scop educativ Biblioteca lansează Pro-
grame speciale: „Orizontul profesiei inginereşti”, 
„În ajutorul licenţiatului”; găzduieşte cenaclul 
literar „Ora de vârf”.
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Bibliota – sprijin
fundamental al UTM

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.

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.

Universitatea Tehnică a Moldovei este con-
siderată drept una dintre cele mai sportive in-
stituţii de învăţământ superior din Republica 
Moldova. 

Bazele sportive la UTM se află într-o dezvol-
tare continuă. Complexul Sportiv al tineretului 
include două terenuri de fotbal – cu gazon şi 

cu iarbă artificială, 6 terenuri de tenis, un teren 
de volei, pistă cu 8 culoare pentru alergări şi 
sectoare pentru sărituri. Centrul de Agrement 
şi Sport dispune de o sală de forţă şi o sală de 
jocuri sportive (baschet, volei, badminton, tenis 
de masă, handbal, mini-fotbal). O sală de jocu-
ri sportive există şi în campusul „Botanica”, iar 
o altă sală sportivă a UTM funcţionează pe str. 
Florilor, 4.

UTM organizează în fiecare an campionate 
la 13 probe de sport.

Selecţionatele studenţeşti participă cu suc-
ces la competiţii interuniversitare, iar echipele 
de fotbal (femei, bărbaţi), baschet (femei, băr-
baţi), volei (femei), handbal (bărbaţi), triatlon 
forţă, rugby etc. participă la campionatele şi 
cupele Republicii Moldova. 

De exemplu, în cadrul Campionatului Na-
ţional de orientare sportivă rezervat studen-
ţilor din Moldova titlul de campioană a fost 

cucerit de echipa feminină 
a Universităţii Tehnice a Mol-
dovei, iar echipa masculină 
s-a clasat pe locul II. În cla-
samentul general pe echipe 

UTM deţine titlul de campioană.
Sportivii UTM evoluează cu succes şi în cam-

pionatele Republicii Moldova. Victor Corob-
cevschi este vicecampion la box în categoria de 
greutate 69kg, Ion Vascan (FCGC) – vicecampi-
on la haltere în categoria de greutate 105 kg. La 
Cupa RM-2011 de triatlon forţă Veaceslav Chi-
şlari (FCGC) s-a clasat pe locul I la probele „tria-
tlon forţă” (357,5 kg) şi „împins culcat” (90 kg).

Studentul FCGC Dumitru Captari a fost 
medaliat cu bronz la Campionatul European de 
haltere (septembrie 2011, Bucureşti). Studen-
tul FCIM Dan Capcelea este campion mondial 
la dansuri sportive. Masterandul FIEB Serghei 
Teliucov este recordman mondial şi european la 
triatlon forţă. Studenta FIU Marina Zgurscaia 
a devenit campioana RM-2011 la tir (tragere 
cu pistolul), iar în ianuarie 2012 dânsa a reuşit 
o performanţă deosebită la competiţiile de tir 
pentru Cupa Europeană în Germania (locul 9 
din 37 ţări participante), acumulând punctajul 
necesar pentru a participa la Jocurile Olimpice 
din 2012, care se vor desfăşura la Londra, Marea 
Britanie. 

Actualmente trei studenţi ai UTM îşi conti-
nuă pregătirile pentru obţinerea dreptului de a 
participa la ediţia a XXX-a a Jocurilor Olimpice. 
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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


