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Pe 28 decembrie 2011 în holul blocului FCIM a fost 
vernisată o impunătoare expoziţie cu sugestivul 

generic „Cărţi noi intrate în colecţii” – un generic pe 
măsura importanţei şi necesităţii cărţilor expuse. La 

eveniment au participat numeroşi studenţi, profeso-
ri, autori ai lucrărilor metodice, didactice, ştiinţifice şi 

artistice expuse şi întreaga echipă a bibliotecarelor 
UTM, în frunte cu directoarea bibliotecii, dna Zinai-

da Stratan, animatoarea întrunirii. În calitate de 
oaspete special a fost invitat cunoscutul literat şi om 

politic, Doctor Honoris Causa al UTM, dl Nicolae Da-
bija, care şi-a prezentat cu această ocazie recentul 

roman „Tema pentru acasă”.

Dl Nicolae Dabija şi-a început discursul ast-
fel: 

– Sunt un prieten al Universităţii Tehnice. 
UTM este o Academie, şi spun acest lucru din 
perspectiva calităţii oamenilor formaţi în aceas-
tă foarte importantă, precum o dovedeşte viaţa 
de-a lungul anilor, instituţie de învăţământ su-
perior din republica noastră. Este totodată şi o 
adevărată instituţie de cultură, iar în acest sens 
aş aduce ca exemplu organizarea Simpozionu-
lui internaţional „Cucuteni-5000, Redivivus”, care 
are loc aici de câţiva ani, cu suportul intelectual 
al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, Ro-
mânia şi a multor intelectuali din diferite ţări.

Nicolae Dabija a făcut referinţă şi la volumele 
expuse cele 4 volume expuse din ciclul „Antolo-
gia invenţiilor” (autori – Ion Bostan, V. Dulgheru, 
A. Sochirean, I. babaian, C. Gluşco, M. Ţopa), o lu-
crare capitală care demonstrează că şi în sânul 
UTM au crescut savanţi notorii, inventatori cu 
renume internaţional. Iar Biblioteca UTM, având 
peste un milion două sute de mii de cărţi, este 
cea mai bogată la noi, iar bogăţia de cărţi este o 
bogăţie eternă.

Dl Alexandru Marin, directorul Editurii 
„Tehnica-Info”, s-a arătat impresionat de  mun-
ca pe care o depune inimosul colectiv feminin 
al Bibliotecii UTM pentru promovarea cărţii, cu 
precădere a cărţii tehnice în mediul studenţimii 
UTM. În calitatea sa de director al Editurii „Tehni-
ca-Info”, dl A. Marin a informat audienţa despre 
activitatea editurii de a realiza cărţi noi tehnice  
pentru studenţii UTM, dar şi pentru elevii şcoli-
lor profesionale. 

În acest sens prin „Tehnica-Info” dl Ilie Botez, 
prof. univ. interimar, dr. la Facultatea de Ingine-
rie şi Management în Construcţia de Maşini şi 
colegii săi au lansat trei manuale pentru şcolile 

profesionale – „Lă-
cătuşărie” (autori 
– I. Botez, D. Vengher, 
V. Amariei, A. Botez, M. 
Vaculenco),  „Sudarea 
electrică” (autori – I. 
Botez, I. Sârbu, A. Ma-
rin), „Electrotehnica 
şi electronica” (autor 
– Valentin Guţu, pro-
fesor la UTM). Aceste 
cărţi vor fi utile şi pen-
tru studenţii noştri 
care îţi fac practica la 
uzina UTM „Etalon”. 
De notat că în limba 

română cărţile tehnice în tematica dată sunt 
primele. 

Dl Valeriu Dulgheru, prof. univ., dr. hab., şef 
al Catedrei „Teoria mecanismelor şi organe de 
maşini” a UTM, s-a referit la con-
ţinutul celor 4 volume „Antologia 
invenţiilor: sisteme de conversie 
a energiilor regenerabile: funda-
mentări teoretice; concepte con-
structive; aspecte tehnologice; 
descrieri de invenţii”, care cuprind 
peste 200 de invenţii consacrate 
transmisiilor planetare procesio-
nale, elaborate de echipa cercetă-
torilor condusă de rectorul UTM, 
acad. Ion Bostan. 

Dl Valerian Dorogan, prof. 
univ., dr. hab., prorector pentru 
cercetare ştiinţifică al UTM, a evi-
denţiat valoarea cărţii acum, dar 
şi pe viitor, cu toate că factorul in-
formatizării intră tot mai imperios 
în incinta tradiţionalei biblioteci. 
Domnia Sa a exprimat calde mul-

ţumiri colectivului Bibliotecii UTM pentru activi-
tatea rodnică depusă zi de zi spre înavuţirea per-
petuă cu noi cunoştinţe a studenţimii noastre.

Dna Zinaida Stratan, directoarea Bibliotecii 
UTM, a mulţumit participanţilor pentru înţele-
gerea profundă pe care au demonstrat-o faţă de 
importanţa cărţii ca fenomen cultural şi ştiinţi-
fic. 

Domnia Sa a subliniat şi câteva date statisti-
ce care au conferit substanţă expoziţiei de cărţi 
intrate recent în colecţiile Bibliotecii UTM:

– Au fost expuse 265 de titluri;
– Au fost lansate şi prezentate 13 apariţii noi 

ale autorilor-profesori de la UTM, precum şi ro-
manul aflat acum în vogă – „Tema pentru acasă” 
de Nicolae Dabija;

– Au fost primite donaţii de cărţi de la Uni-
versitatea Tehnică din Cluj-Napoca (146 de titlu-
ri), Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (57 de 
titluri), Biblioteca UTM a procurat 59 de titluri la 
Târgul „Carte de învăţătură” în noiembrie 2011, 
la Bucureşti.

Dna Zinaida Stratan a înştiinţat audienţa că 
Biblioteca UTM declară anul 2012 – Anul Acce-
sului Deschis la Informaţie (Open access) şi in-
vită profesorii să participe la crearea Repozito-
riului instituţional RM prin oferirea de materiale 
ştiinţifice proprii în format digital – articole, teze, 
monografii, cursuri, materiale didactice etc.

În finalul întrunirii dnii Nicolae Dabija, Va-
lentin Guţu, Ilie Botez, Nicolae Ţurcanu, Victor 
Cobzac au dăruit cărţi cu autografe studenţilor 
prezenţi la manifestare.

Cartea – bogăţie eternăCartea bogăţie eternă

– Ce reprezintă astăzi reţeaua RENAM ca infra-
structură pentru domeniul de cercetare şi instruire 
universitară?

Acad. A. Andrieş: – La momentul actual re-
ţeaua RENAM reprezintă o e-infrastructură per-
formantă de comunicaţii (backbone), având la 
bază utilaj modern şi canale magistrale de fibră 
optică cu acces la viteze sporite de 1-10 Gbps. 
Infrastructura reţelei RENAM integrează reţelele 
corporative ale AŞM, UTM, USM, ASEM, USMF 
„N. Testemiţanu”, UPS „I. Creangă” etc., asigu-
rând cu servicii şi aplicaţii informatice cca 2/3 
din numărul total de studenţi, cercetători ştiinţi-
fici şi profesori universitari din ţară. Reţeaua RE-
NAM interconectează 8 universităţi, 18 instituţii 
de cercetare, CNAA, 10 centre medicale (spitale), 
alte centre ştiinţifice, inclusiv peste 50 edificii şi 
13 cămine studenţeşti.

– Cum se corelează activităţile RENAM cu ini-
ţiativele guvernamentale de e-transformări?

Acad. Gh. Duca: – De la bun început a fost 
conştientizat faptul că progresul tehnologic 
şi social al ţării este determinat de capacitatea 
umană de asimilare şi dezvoltare a tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţiilor (TIC). În confor-
mitate cu concepţia naţională de e-transformări, 
aliniată la obiectivele iniţiativei e-Europe, în RE-
NAM a fost propusă o strategie de orientare a 
întregului sector de cercetare şi educaţie spre o 
comunitate bazată pe cunoaştere, determinată 
ca o nouă fază în evoluţia societăţii – societatea 
informaţională. 

Acad. I. Bostan: – Promovarea politicii de 
stat privind edificarea societăţii informaţionale, 
alinierea la obiectivele conceptului naţional de 
e-transformare şi la prevederile tratatului de la 
Bologna referitoare la dezvoltarea învăţămân-
tului superior – sunt aspecte care au permis 
formularea scopurilor pentru întreg sectorul 
educaţional, au încurajat lansarea şi dezvoltarea 
proiectului RENAM. S-a creat o bază tehnologică 
interinstituţională modernă, îmbunătăţind mult 
a calitatea proceselor de instruire şi cercetare.

– Care a fost prototipul conceptual la forma-
rea reţelei RENAM?

Dr. E. Peplow: – În fiecare ţară din Uniunea 
Europeană reţeaua pentru educaţie şi cercetare 
(NREN – National Research and Education Net-
work) este o infrastructură de comunicaţii de 
interes naţional, definită şi dezvoltată în cadrul 
sistemului educaţiei şi cercetării naţionale. La 
rândul său, ea este integrată în reţeaua acade-
mică Pan-europeană GEANT (Gigabit European 
Advanced Network). În context european, re-
ţeaua NREN în Moldova este reţeaua RENAM, 
formată în baza Acordului de colaborare semnat 
în anul 2002 de Ministerul Educaţiei, Academia 
de Ştiinţe şi universităţile din RM şi Asociaţia RE-
NAM. Din 2004 reţeaua RENAM este integrată în 
reţeaua GEANT împreună cu NREN-urile ţărilor 
europene. 

Acad. A. Andrieş: – Aş completa aici că, prin 
definiţie, NREN-urile ţărilor membre ale Uniu-
nii Europene, inclusiv RENAM, nu oferă servicii 
comerciale de acces Internet decât ca serviciu 
suplimentar. De altfel, aceasta este una din con-
diţiile de participare în cadrul proiectelor GEANT 
de formare şi exploatare a reţelei pan-europene 
pentru cercetare şi educaţie. Deci a fost deli-
mitată clar diferenţa dintre un agent economic 
care oferă servicii de acces la Internet (ISP - Inter-
net Service Provider) şi instituţia care acţionează 
exclusiv cu statut de NREN în baza politicilor de 
conectare a utilizatorilor.

– Cum au fost promovate în viaţă ideile RE-
NAM-ului?

Acad. I. Bostan: – Reţeaua RENAM, tip NREN, 
a fost fondată şi dezvoltată de instituţiile de în-
văţământ superior, de cercetare şi de medicină, 
în cooperare şi cu suportul financiar al organis-
melor Uniunii Europene şi Consiliului Ştiinţific 
NATO. Pe parcursul a 10 ani au fost elaborate 
şi realizate o serie de proiecte finanţate de or-
ganismele internaţionale (Uniunea Europeană 
– cca 500 mii de EURO, Consiliul Ştiinţific NATO 
– peste 800 mii de USD), având ca scop creşterea 
continuă a capacităţilor reţelei şi calităţii servi-
ciilor prestate pentru satisfacerea mai amplă a 
necesităţilor informaţionale ale instituţiilor din 
domeniile cercetare, educaţie şi medicină. Uni-
versităţile şi instituţiile de cercetare autohtone, 
integrate în reţeaua RENAM, anual finanţează 
prin achiziţii dintr-o singură sursă serviciile ne-
cesare, conform unui buget coordonat cu toate 
instituţiile-membre ale reţelei. 

Acad. Gh. Duca: – În plan internaţional, Aso-
ciaţia RENAM este astăzi membru al unor im-
portante organisme europene, cum ar fi CEENet 
(Central and Eastern European Networking As-
sociation) şi TERENA (Trans-European Research 
and Education Networking Association). Din 
2009 RENAM reprezintă Moldova în calitate de 
membru asociat în consorţiul GEANT, alături de 
reprezentanţi ai 40 de ţări europene. Dezvolta-
rea reţelei RENAM este inclusă în Planul de acţiu-
ni al Parteneriatului RM-NATO (IPAP) actualizat 
şi aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 746 
din 18.08.2010.

Dr. E. Peplow: – Rezultatele şi eficienţa reali-
zării proiectului RENAM în R. Moldova sunt înalt 
apreciate de Consiliul Ştiinţific NATO şi pot servi 
drept exemplu pozitiv în procesele integraţio-
nale mondiale.

– Dar există, cred, şi unele probleme în activi-
tăţile din cadrul acestui proiect. Care sunt acestea 
şi cum ar putea fi ele soluţionate? 

 Acad. I. Bostan: – În calitatea mea de pre-
şedinte al Consiliului Rectorilor din R. Moldova, 
apreciez drept relativ insuficientă promovarea 
serviciilor informatice moderne în instituţiile de 
cercetare, universităţi, şcolile şi colegiile atât din 
capitală, cât şi de pe întreg teritoriul republicii. 
Aceste procese necesită o racordare la obiecti-
vele proiectului Băncii Mondiale „e-Transforma-
rea Guvernării”, lansat recent în Moldova, fiind 
însoţite de mecanisme de finanţare şi de coope-
rare la nivel statal.

Acad. A. Andrieş: – Consider că este nece-
sară consolidarea investiţiilor internaţionale şi 
celor naţionale, bugetare şi private, pentru dez-
voltarea în continuare a infrastructurii reţelei RE-
NAM, pentru a oferi servicii digitale performante 
prin implementarea conceptului NREN şi expe-
rienţei europene în domeniu.

Dr. E. Peplow: – Într-adevăr, este necesară 
dezvoltarea şi extinderea reţelei RENAM prin su-
portul financiar al statului. Statul ar putea realiza 
acest suport direct sau indirect, aşa cum se face 
în multe NREN-uri din Occident, de pildă, prin 
transmiterea în posesia RENAM a funcţiilor de 
administrare a domainului naţional Internet (în 
Moldova domainul.md). Veniturile de la admini-
strarea domainului ar servi drept un ajutor sub-
stanţial din partea statului pentru comunitatea 
naţională de cercetare şi educaţie în trecerea la 
tehnologii moderne şi eficiente de învăţare şi 
cercetare şi, în final, la ridicarea calităţii vieţii în 
Republica Moldova.

– Ideea dlui E. Peplow de a trece administrarea 
domainului naţional în gestiunea RENAM ar fi o 
soluţie plauzibilă în condiţiile de insuficienţă a re-
surselor financiare. Ar fi salutară şi implicarea mai 
activă a agenţilor economici privaţi, or subiectul 
informatizării societăţii a devenit în prezent unul 
de interes naţional. 

RENAM – rezultate sesizabile 
de integrare europeană

RENAM – Research and Educational Networking Association of Moldova – este o reţea informaţională 
dezvoltată cu sprijinul financiar al Consiliului Ştiinţific NATO. Despre destinaţia şi rolul reţelei RENAM în 

activităţile instituţiilor din sfera educaţiei şi cercetării ne-au vorbit trei personalităţi marcante care au pus 
bazele proiectului RENAM şi continuă şă susţină şi să dezvolte acest proiect: acad. Gheoge DUCA, preşe-

dintele AŞM, acad. Ion BOSTAN, rectorul UTM, acad. Andrei ANDRIEŞ, directorul general RENAM, dr. Erich 
PEPLOW, managerul proiectului RENAM din partea Consiliului Ştiinţific NATO din Germania.

Pe 20 ianuarie 2012, Eugen Grebenicov, 
omul şi asteroidul, marele savant-matematician 
al nostru şi al lumii, Doctor Honoris Causa al 
UTM, a împlinit 80 de ani.

În vestita „Teorie asimptotică a ecuaţiilor di-
ferenţiale” formulată de Point Carre, renumitul 
matematician rus Bogoliubov înregistrează cele 
mai solide rezultate, iar discipolul său – Eugen 
Grebenicov deduce ultima teoremă, care pune 
punct în această teorie. Apreciindu-i meritele, 
Uniunea Internaţională de Astronomie s-a con-
siderat onorată să confere asteroidului cu nr. 
4268 numele Grebenicov. În ediţia 2002 a Cen-
trului Biografic Mondial din Cambridge, Anglia, 
printre cei 2000 de savanţi remarcabili ai lumii 
este nominalizat şi consângeanul nostru de la 
Slobozia Mare, Cahul – Eugen Grebenicov. 

Deşi ar fi avut şanse reale să devină un apre-
ciat actor – declamă cu elocinţă captivantă din 
Eminescu, Alecsandri, Coşbuc, Goga, Blaga, Vie-
ru, sau un încântător narator – când se pune pe 
istorisit, devine un povestitor sfătos şi înţelept, 
Eugen Grebenicov s-a consacrat prin a fi avut 
clarviziunea ca prin formule matematice să 
apropie stelele de Terra – în 1957 susţine teza de 
doctor în ştiinţe fizico-matematice „Teoria ana-
litică a mişcării celui de-al 8-lea satelit Iapeta al 
planetei Saturn”, iar în 1967 – teza de doctor ha-
bilitat „Studiul calitativ al ecuaţiilor diferenţiale 
ale mecanicii cereşti”. Şi astăzi, dacă ne-am uita 
mai atent pe bolta cerească, printre cei 12 aştri 
sau formațiuni planetare care poartă numele 
unor români, am putea găsi şi asteroidul Grebe-
nicov. Altfel zis, am putea zări acolo şi Basarabia.

Primăvara, Eugen Grebenicov soseşte la 
Slo bozia Mare luminat de dor. Un dor prin care 
spune: „Pentru mine, zilele când sosesc în patria 
natală sunt cele mai fericite, şi asta se întâmplă 
în fiecare an. Cred că sunt 10 ani de când revin 
să-mi revăd ţara, consângenii, să discutăm pro-
blemele care ne macină, şi simt o mare bucurie 
de fiecare dată când fac acest lucru”.

De aici a pornit în lume şi aici revine, consi-
derându-se un om împlinit şi prin faptul că lasă 
în urma sa şi o „Şcoală de Matematică E. Grebe-
nicov”, o şcoală de viaţă, de omenie, de patrio-
tism, de dăruire totală. Lasă o urmă-traiectorie 
în eternitate.

Aniversări

Eugen 
Grebenicov


