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O JUMĂTATE DE SECOL 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

SUPERIOR INGINERESC 
ÎN MOLDOVA

Acad. Ion BOSTAN

Înfi inţarea în 1964 a Institutului Politehnic din 
Chişinău (IPC) s-a constituit într-un eveniment 
de importanţă majoră în viaţa culturală şi social-
economică a Republicii Moldova, contribuind esen-
ţial la formarea intelectualităţii tehnice şi a elitei şti-
inţifi ce moldovenești. IPC se întemeia pe baza unor 
facultăţi din cadrul Universităţii de Stat, Institutului 
Agricol şi fi lialelor unor instituţii din Moscova. Por-
nea la drum cu un contingent de 274 de profesori, 
aproximativ 2 000 de studenţi la secţia învăţământ 
cu frecvenţă la zi şi peste 3000 – la fără frecvenţă. 

Peste cinci ani a devenit una din cele mai mari 
instituţii de învăţământ superior din republică, 
având un contingent de peste 7 000 de studenţi şi 
înscriind la anul I circa 1 500 de tineri. Mai târziu, 
în 1975-1990, avea anual până la 2 000 de locuri de 
studii la anul I.

Chiar de la bun început, IPC purta amprenta 
înaltului prestigiu caracteristic tuturor Politehnicilor 
din lume, unde studenţii obţin o profesie inginereas-
că şi se formează ca cetăţeni, ca oameni de cultură şi 
de ştiinţă. În pofi da complexităţii studiilor tehnice, 
afl uxul candidaţilor era impunător. La Politehnică 
veneau elevi cu un intelect elevat, cu înclinaţii pen-
tru ştiinţele exacte şi cele tehnice. În scurt timp, IPC 
a devenit cunoscut peste hotarele republicii, a găz-
duit numeroase conferinţe ştiinţifi ce, simpozioane, 
a fost vizitat de mulţi savanţi de talie mondială.

Pe parcursul anilor a fost construită baza 
tehnico-materială a instituţiei, care în prezent 
cuprinde peste 30 de edifi cii – blocuri de studii, că-
mine, cantine, o uzină, un complex sportiv, clădiri 
cu menire social-culturală, case de locuit etc. S-a 
dezvoltat doctorantura, au fost create consilii de 
susţinere a tezelor pentru acordarea titlurilor ştiinţi-
fi ce, a fost organizată formarea continuă a cadrelor 
didactice universitare.

La 28 aprilie 1993 IPC a fost reorganizat în 
Universitatea Tehnică a Moldovei, fapt ce a impus 
transformări de structură, de concept şi de conţi-
nut ale instruirii inginereşti. S-a modifi cat esenţial 
nomenclatorul de specializări. Pe lângă cele 28 de 
specializări existente în 1992, au fost fondate 35 
de specializări noi cu circa 30 de opţiuni. Au fost 
create 3 facultăţi noi: Inginerie şi Management în 

Construcţia de Maşini, Industrie Uşoară şi Ingine-
rie Economică şi Business; create 15 catedre noi. 
Aspectul conceptual al reformei învăţământului 
superior tehnic a fost realizat prin implementarea 
modelului de pregătire a specialiştilor, bazat pe in-
struirea general-inginerească mai pronunţată la anii 
inferiori, cu o opţiune în anii IV şi V (arhitectură), în 
funcţie de specifi cul profi lului şi specializării.

S-au iniţiat modifi cări în conţinutul învăţămân-
tului superior tehnic, racordat la cerinţele economiei 
de piaţă şi standardele învăţământului european: mo-
difi carea ciclului de discipline economice, ajustate la 
specifi cul profi lului; creşterea ponderii în planurile 
de studii ale tehnologiilor informaţionale şi ale pro-
iectării asistate de calculator; introducerea discipline-
lor de creaţie inginerească; extinderea studiului lim-
bilor moderne (engleză, franceză) în grupe speciale şi 
fi liere, instituirea grupelor speciale cu studiul în lim-
ba germană. Au fost introduse examenele de licen-
ţă şi de masterat, creditele transferabile; pregătirea 
preliminară la începutul semestrului întâi, conform 
programelor liceale la matematică, fi zică, chimie, in-
formatică, desen tehnic; organizarea a două sesiuni 
intermediare; atestarea continuă a studenţilor. Se im-
plementează proiectarea asistată de calculator. 

O iniţiativă menită să atragă tineretul la studii in-
ginereşti a fost organizarea, începând cu anul 1997, a 
Olimpiadelor UTM la fi zică, din 1998 – la matemati-
că, chimie şi informatică în 3 centre: Chişinău, Bălţi, 
Cahul, iar din 2007 – doar în Chişinău. Deţinătorii 
locurilor premiante benefi ciază de facilităţi la înma-
tricularea la UTM, iar deţinătorii locului I se înmatri-
culează în afara concursului la specialitatea unde dis-
ciplina olimpiadei e luată în calcul la înmatriculare. 
De aceleaşi facilităţi la admitere se bucură, din 2007, 
şi liceenii-învingători ai Concursului „Tânărul crea-
tor”. Din 2009 UTM organizează Şcoli duminicale în 
Chişinău, Călăraşi, Străşeni, Hânceşti, Orhei, unde, 
la solicitarea liceenilor, cadre didactice de la UTM 
predau module speciale din disciplinele: matematică, 
fi zică, chimie, informatică. 
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Începând cu anul 2010, UTM organizează (în 
lunile mai-iunie) Târgul locurilor de muncă şi Expo-
ziţia „Creaţia deschide Universul”, la care studenţii 
prezintă cele mai bune (peste 500) lucrări, elaborări 
din tezele de licenţă sau master, rezultate ale cerce-
tărilor ştiinţifi ce proprii, brevete de invenţie, mostre 
de produse industriale etc.

Pentru dezvoltarea gândirii creative a studenţilor, 
au fost instituite șapte centre de creaţie, unde stu-
denţii elaborează diverse produse scientointensive: 
roboţi; mostre experimentale de maşini; dispozitive 
mecatronice; concepte de linii automatizate ale pro-
ceselor tehnologice în diverse domenii; componente 
electronice cu destinaţie generală şi specială; aparate 
electronice, iar în ultimii ani, spre exemplu – maşini-
le Rube Goldberg pentru transformarea energiei.

În 2008 UTM introduce în premieră, cu titlu de 
experiment, forma de pregătire a specialiştilor prin 
Şcoala Doctorală, constituită în cadrul a şapte cen-
tre de cercetare ştiinţifi că, aprobate prin hotărârea 
Senatului din octombrie 2008. Ulterior, CNAA re-
comandă tuturor instituţiilor abilitate cu dreptul de 
pregătire prin doctorat să instituie școli doctorale.

De-a lungul celor 50 de ani de activitate UTM a 
format 84 532 de ingineri şi economişti, peste 1 300 
de doctori în ştiinţă şi doctori habilitaţi; a asigurat 
cu cadre ştiinţifi ce instituţiile de cercetări şi proiec-
tări din republică. În cadrul Centrului de perfecţio-
nare şi recalifi care a cadrelor tehnice, de la fondarea 
sa în 1994, au urmat cursuri de perfecţionare şi re-
califi care 38 000 de persoane.

Păstrând tot ceea ce a fost pozitiv în trecut (in-
clusiv relaţiile cu prestigioasele universităţi din 
Moscova, Kiev, Sankt Petersburg), conducerea 
UTM şi catedrele au stabilit relaţii de colaborare cu 
instituţii universitare din România, SUA, Germa-
nia, Franţa, Canada, Marea Britanie, Italia, Belgia 
etc. Prin extinderea cooperării internaţionale s-a de-

blocat vidul informaţional în care UTM se pomeni-
se după proclamarea Independenţei Republicii Mol-
dova. Universităţile româneşti au acordat echipei 
UTM un ajutor considerabil de carte tehnică româ-
nească, precum şi la reciclarea cadrelor. Cu aceste 
universităţi avem schimburi de profesori şi studenţi, 
organizăm conferinţe ştiinţifi ce comune, precum şi 
stagii de practică pentru studenţi.

Anual, UTM este vizitată de zeci de savanţi 
recunoscuţi la scară mondială; 51 dintre ei (repre-
zentanţi a 12 ţări) sunt deţinători ai titlului „Doctor 
Honoris Causa al UTM”, iar alţi 10 sunt membri de 
onoare ai Senatului UTM.

Într-un şir de domenii UTM a atins realizări 
comparabile cu cele ale universităţilor internaţiona-
le. Este elocventă decoraţia internaţională  „Euro-
pean Quality” (Calitate Europeană), conferită UTM 
pe 1 martie 2010 de către Adunarea Europeană de 
Business (European Business Assembly – EBA) din 
Oxford, Marea Britanie, „Pentru efort continuu în re-
alizarea calităţii înalte a studiilor, în corespundere cu 
standardele europene”. Despre calitatea studiilor şi a 
cercetării la UTM vorbeşte şi topul mondial Ranking 
Web of World University, efectuat de Consiliul Su-
perior de Investigaţii Ştiinţifi ce din Spania. Potrivit 
acestui clasament, UTM se plasează pe primul loc 
printre universităţile din Republica Moldova.

În contextul internaţionalizării pieţei muncii, 
absolvenţii noştri îşi desfăşoară cu succes activita-
tea profesională în interiorul ţării, dar tot mai des 
peste hotare: în România, Franţa, Spania, SUA, Ca-
nada, Germania, Italia, Slovenia, Rusia, Ucraina, 
ţările arabe, Belarus, Azerbaidjan, țările baltice etc.ț

Calitatea procesului de studii, integrat cu cel al 
cercetării ştiinţifi co-tehnice, reprezintă un factor de 
temelie, care deschide posibilităţi enorme de cola-
borare reciproc avantajoasă cu peste 100 de univer-
sităţi din ţările lumii: SUA, România, Canada, Fran-

Aniversări

Distincţiile „European Quality” conferite UTM de către European Business Assembly din Oxford, Marea Britanie
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ţa, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Rusia, Unga-
ria, Ucraina, Portugalia, Spania, Grecia, Slovenia, 
Polonia, Cehia, Turcia, Israel etc.

Un exemplu al cercetărilor tehnico-
ştiinţifi ce moderne, realizate la UTM în echipa co-
mună profesori-studenţi-masteranzi-doctoranzi, 
poate fi  considerat domeniul tehnologiilor satelita-
re, explorat în cadrul Centrului Naţional de Tehno-
logii Spaţiale. Aici, deja al 5-lea an, se derulează 
lucrări de cercetare-proiectare-dezvoltare dedicate 
edifi cării primului satelit artifi cial al Pământului – 
microsatelitul „Republica Moldova”. Satelitul are 
dimensiuni mici (250×250×250 mm), cuprinde o 
gamă largă de investigaţii ştiinţifi ce axate pe rea-
lizarea unor obiective concrete, şi anume: scanarea 
teritoriului Republicii Moldova sub aspect cartogra-
fi c; monitorizarea evoluţiei stării hidrologice a râ-
urilor Prut şi Nistru; monitorizarea stării ecologice 
a pădurilor şi suprafeţelor agricole etc. Un obiectiv 
ştiinţifi c este şi cercetarea infl uenţei radiaţiei cosmi-
ce asupra memoriei circuitelor interne instalate la 
bordul satelitului. În anii 2013 şi 2014 a fost creată 
infrastructura terestră de monitorizare a zborului sa-
telitului, dotată cu staţia terestră de recepţionare a 
semnalelor de la satelit şi Telescopul „Celestron”, 
ambele obiective fi ind amplasate pe teritoriul cam-
pusului Râşcani al UTM. Pentru a realiza lansarea 
satelitului pe orbita spaţială sunt prevăzute un şir de 
acţiuni organizaţionale. Deja au fost făcute primele 
demersuri privind asocierea cu drept de observator a 
Republicii Moldova la Agenţia Spaţială Europeană 
(pentru ca la momentul respectiv să primim corido-
rul orbitei pentru lansarea propriu-zisă a satelitului) 
şi la ONU (pentru a adera la comunitatea ţărilor pre-
ocupate de tehnologii spaţiale).

În cadrul UTM s-au creat diverse structuri menite 
să diversifi ce activitatea universitară: în 1997 – două 
fi liere francofone – „Tehnologies Alimentaires” în 

cadrul FTMIA şi „Informatique” în cadrul FCIM; în 
2001, la FCIM – Filiera Anglofonă „Computer Sci-
ense”; în 1998 – gazeta Mesager Universitar, succe-
soarea ziarului Inginerul (Инжинер); în 2003 – Sis-
temul de Management al Calităţii (SMC), conform 
standardului ISO 9000; în 2007 – Centrul Universitar 
de Informare şi Orientare Profesională (CENIOP), 
care oferă studenţilor consultanţă în subiectul orien-
tării profesionale – stagii de practică, târguri ale lo-
curilor de muncă, angajare în câmpul muncii după 
absolvire; în 2007 – Grupul Local „BEST-Chişinău” 
al organizaţiei internaţionale neguvernamentale pen-
tru studenţii cu profi l tehnic (Board of European Stu-
dents of Technology), care are ca scop dezvoltarea 
studenţilor, oferirea de noi oportunităţi şi promova-
rea valorilor şi a culturii europene; instituirea unei 
noi discipline de studii la UTM – „Teoria şi practi-
ca integ rării europene”, în legătură cu semnarea la 
27 iunie 2014 a Acordului de Asociere a Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană.

Suntem obligaţi să modernizăm în continuare 
procesul didactico-ştiinţifi c, să sporim calitatea stu-
diilor şi a cercetării pentru a realiza aspiraţiile noas-
tre de integrare în Spaţiul Educaţional European 
Unic, de asociere a Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană şi pentru a confi rma dictonul încetăţenit 
în timp: „La Universitatea Tehnică se face carte!”. 

Cu aceste sentimente optimiste, adresez studen-
ţilor, profesorilor, colaboratorilor şi absolvenţilor 
instituţiei noastre sincere felicitări cu ocazia jubi-
leului de 50 de ani ai UTM şi le mulţumesc pentru 
contribuţia adusă la dezvoltarea şi consolidarea in-
gineriei moldovenești. 

Două performanțe marca UTM: Pendulul Foucault-Orologiu Gravitational 
și simulatorul Satelitului „Republica Moldova”


