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În perioada 27-28 aprilie la Chi-

şinău, peste 1000 de persoane au 
participat la Moldova ICT Summit 
2016, cel mai important eveniment 
în domeniul Tehnologiei Informaţi-
ei şi Comunicaţiilor din Republica 
Moldova. În cadrul evenimentului 
a fost abordată şi importanța im-
plementării Tehnologiilor Informa-
ţionale în domeniul Educaţiei. Par-
ticipanţii au cunoscut şi au discutat 
despre cele mai recente proiecte şi 
tendinţe, atât la nivel național, cât şi 
internațional.

Dezvoltarea educației în 
RM cu ajutorul TIC

John O’SULLIVAN, expert în 
cadrul Proiectului de Competitivi-
tate al USAID, precizează că „există 

două probleme de bază. Prima este 
programul de învățământ – teme-
le şi subiectele actuale pe care le 
predau universitățile. Tehnologiile 
informaționale se actualizează me-
reu, programul de predare trebuie 
să evolueze de la an la an, nu poate 
fi înghețat şi constant pentru 5 ani, 
trebuie adaptat în fiecare an. Al doi-
lea moment ține de faptul că între 
industrii şi universități trebuie să 
există o colaborare reciprocă”.

Pregătirea specialiştilor pentru 
sectorul TIC a constituit un alt su-

biect major în cadrul summit-ului. 
Experţii internaţionali şi locali au su-
gerat intervenţiile necesare în vede-
rea alinierii procesului de instruire la 
necesităţile industriei TIC.

„Sectorul TIC este un sector al vi-
itorului. Are un potențial foarte bun 
în Republica Moldova, este în per-
manentă cerere de talente şi este 
foarte important că Moldova poate 
oferi aceste talente”, a menționat 
Sergiu BOTEZATU, Manager Senior 
de Proiecte USAID Moldova.

Strategia e-Educație

Prezentările din cadrul secţiu-
nii TIC pentru Educaţie au adus în 
prim-plan Strategia e-Educație şi 
au pus în discuție viziunea Minis-
terului Educației asupra utilizării 
în educație a celor mai noi instru-

mente şi inovative tehnologii. Par-
ticipanţii au avut posibilitatea să 
cunoască cele mai recente proiecte 
şi tendinţe în ceea ce priveşte mo-
dernizarea procesului educaţional 
prin valorificarea oportunităţilor 
tehnnologice. Alte subiecte dis-
cutate în cadrul acestei secțiuni 
au vizat intervenţiile în vederea 
racordării procesului de pregărire 
a speciliştilor TIC la necesităţile in-
dustriei şi reducerii deficitului de 
resurse umane care se confruntă în 
prezent sectorul TIC. De asemenea, 

Deoarece revoluțiile sunt reali-
zate de către tineri, cei care cunosc 
instrumentele prin care tinerii le 
pot realiza vin la ei. Pe 29 aprilie, 
în aula 3-3 a Facultății Calculatoa-
re, Informatică și Microelectronică 
i-am avut ca invitați pe promotorii 
Moldova ICT Summit – 2016 Tech 
Revolution and Future of ICT: Dmi-
try KAMINSKIY, Veaceslav CUNEV, 
Liz PARRISH, Avi ROY, Alex FORK. 
Conferința a avut o prelungire pe 
linie academică, timp de patru ore 
studenții fiind captivați de teh-
nologiile viitorului –  tehnologii 
informaționale avansate. 

Dmitry KAMINSKIY, Deep 
Knowledge Venture, a făcut o re-
trospectivă a aplicațiilor acestor 
tehnologii şi i-a îndemnat pe tineri 
să persevereze în studii pentru a 
putea fi cooptați în cercetările ce 
țin de viitor. Direcțiile esențiale 
care se prefigurează în acest sens 
sunt inteligența artificială, ingine-
ria genetică şi ingineria financiară. 
Oaspetele a provocat studenții cu 
o listă de cărți, care, odată citite, le 
va schimba percepția despre lume, 
dar şi despre scopurile pe care şi le 
propun în viață. Astfel, domnia sa 
consideră că o adevărată provocare 
nu este procurarea unui bun, a unui 
automobil, să zicem, ci obținerea 
de noi cunoştințe. Tocmai de ace-

ea este dispus să le acorde toată 
susținerea celor care doresc să afle 
cum algoritmii Deep Learning pot fi 
folosiți, de exemplu, în agricultură.

Veaceslav CUNEV, CEO Deepla-
ce, preşedintele ATIC, i-a încredințat 
pe tineri că viitorul lor poate fi 
construit acasă. Centrul de Excelență 
în Tehnologii Informaționale este un 
punct important de atracție pentru 
investitori. Acesta nu trebuie să fie 
focusat pe însuşirea profundă a unei 
sau altei tehnologii, ci pe scopul de 
a deveni un centru de competență, 
unul care să permită exportul de 
tehnologii. Anume acest model 
economic îi va asigura Moldovei o 
dezvoltare continuă şi sigură.

Liz PARRISH, CEO BioViva, le-a 
vorbit studenților despre ingineria 
genetică şi felul în care aceasta poa-
te preveni bolile incurabile şi aug-
menta speranța de viață. Scopul ur-
mărit este ca aceste tehnologii să fie 
accesibile tuturor, fapt demonstrat 

inlcusiv prin deschiderea compani-
ei. Avi ROY, CSO BioViva, a explicat 
care sunt mecanismele esențiale ale 
ingineriei genetice, în care există 
interfețe, purtători de informație şi 
activități, asemeni programării cu-
noscute de studenții noştri. 

Alex FORK, director executiv Fu-
ture FinTech, a explicat cum tehnolo-
giile moderne transformă activitățile 
financiare prin alternative valutare 
mult mai potrivite timpurilor moder-
ne. Alex FORK, fiind autorul cărții Bit-
coin: More than Money a menționat 
că blockchain este tehnologia care 
poate avea o influență majoră în so-
cietate şi recomandă adoptarea cât 
mai rapidă a acesteia pentru a fi în 
fruntea grupului de țări inovative.

În încheiere, dl CUNEV a 
menționat că putem să aşteptăm pe 
cineva să ne aducă tehnologiile şi să 
fim „nevoiți” să le implementăm sau 
putem noi înşine să le creăm, aici şi 
acum.

Cultura informației (CI) este un concept discutat mai bine de un dece-
niu în teoria și practica de știința informării și biblioteconomie, dar care, în 
timp, nu a diminuat din importanță. Pe plan general, CI se definește drept 
„capacitatea persoanei de a înțelege necesitatea informației, de a găsi, 
evalua și utiliza eficient informația”. CI reprezintă o nouă dimensiune a 
culturii ca atare a omului contemporan, stimulând integrarea lui în soci-
etatea informațională. 

Formarea culturii informației este parte integrantă a procesului didac-
tico-educativ universitar. Aceasta reiese din înseşi esența învățământului 
superior. Codul Educației al Republicii Moldova stipulează în misiunea 
învățământului superior: „crearea, păstrarea şi diseminarea cunoaşterii la cel 
mai înalt nivel de excelență”, „crearea oportunităților de formare profesională 
pe parcursul întregii vieți”. E clar, nici unul din dezideratele nominalizate nu 
poate fi atins fără mânuirea inteligentă a informației. Operarea cu informația 
serveşte la dobândirea cunoştințelor, stimulează creativitatea şi inovarea, 
contribuie la dezvoltarea şi autodezvoltarea personalității. Formarea deprin-
derilor de cultura informației în anii de studenție constituie baza informării şi 
documentării viitoare - pe perioada activității profesionale şi tot restul vieții. 

Participarea la orele de curs, lucrul individual, exercitarea tezelor de an, 
de licență şi de master, scrierea comunicărilor şi publicațiilor ştiințifice – iată 
doar câteva obiective cheie pentru care studenții au nevoie de informații. 
Dar nu de orice informații, ci de informații de calitate, pertinente, relevante, 
obținute operativ, în condiții de confort intelectual şi fizic. În această privință, 
biblioteca universitară vine în ajutor, oferind diverse oportunități de formare 
a culturii informației. 

Implicarea bibliotecii în educarea culturii informației are determinare 
obiectivă. În primul rând, ca instituție informațională, ea este profund inte-
resată de a lucra cu utilizatori competenți, or aceasta fiind o condiție a rea-
lizării misiunii şi funcțiilor ce îi sunt caracteristice. În al doilea rând, bibliote-
ca creează instrumente de informare, utilizarea cărora este posibilă doar în 
urma instruirii. În al treilea rând, biblioteca dispune de o practică bogată de 
instruire biblioteconomico-bibliografică, teoria şi metodologia căreia poate 
fi aplicată la formarea culturii informației. 

Noua paradigmă a instruirii utilizatorilor impune noi scopuri şi obiecti-
ve. În contextul creşterii imense a volumului de informație, multiplicării ca-
nalelor de comunicare, infiltrării informației non-calitative, biblioteca asistă 
utilizatorii privind facilitarea procesului de regăsire a informației, selectarea 
informației credibile, asigurând concomitent protecția lor informațională. 
Sarcini noi ale bibliotecii sunt: promovarea informației ca valoare, formarea 
deprinderilor utilizatorilor de căutare în baze de date, accesarea informației 
dispuse în acces public pe Internet, localizarea, evaluarea, comunicarea 
informației.

Biblioteca Tehnico-ştiințifică a UTM participă activ la formarea culturii 
informației. Studenții anului I sunt familiarizați cu resursele de informare şi 
documentare ale bibliotecii. Studenții absolvenți de la ambele cicluri de stu-
dii sunt instruiți privitor la citare şi elaborarea referințelor bibliografice. Cău-
tarea în bazele de date ştiințifice este obiectul dialogului cu doctoranzii, ca-
drele didactice. În viitorul apropiat se prevede formalizarea instruirii pentru 
studenți şi masteranzi la nivelul Departamentului Studii, astfel încât instrui-
rea să fie sistematică şi cuprinzătoare. Înseşi personalul bibliotecar studiază 
cultura informației. Recent, un grup de colaboratori ai bibliotecii a participat 
la un tranning, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din 
Cluj-Napoca, în cadrul proiectului TEMPUS „Servicii Moderne pentru studii de 
calitate”. Au fost studiate instrumentele de descoperire a informației din baze 
de date ale marilor distribuitori (Elsevier, Wiley, Springerlink), baze de date 
specifice de scientometrie etc. Aceste cunoştințe vor fi transmise comunității 
universității.

Zinaida STRATAN, Natalia ZAVTUR,
Biblioteca Tehnico-științifică a UTM

Cultura informației: 
implicarea bibliotecii

Speakerii Moldova ICT Summit 
în dialog cu studenții UTM

au fost prezentate instrumentele pe 
care pot să le utilizeze universitățile 
pentru o gestionare mai eficientă şi 
fluentă a proceselor educaționale, 
în baza exemplelor de succes inter-
naţionale.

Specialiştii în domeniul Tehno-
logiei Informației şi Comunicațiilor 
interesaţi   într-o dezvoltare conti-
nuă şi comunicare cu colegii din 
domeniu, au participat la secțiunea 
TIC pentru Profesionişti / ICT4Pro-
fessionals. În cadrul sesiunilor au 
fost prezentate   tehnici, practici şi 
metodologii de ultimă oră, cele mai 
recente tendinţe, tehnologii şi in-
strumente care pot utilizate de că-
tre specialiştii IT.

În contextul discuţiilor privind 
asigurarea fluxului suficient de 
specialişti calificați pentru indus-
tria IT, au fost prezentate evoluţiile 
în procesul de creare a Centrului de 
Excelenţă în domeniul Tehnologiilor 
Informaționale şi Comunicațiilor – 
TEKWILL.

Directorul executiv al Asociației 
Naționale al Companiilor din dome-
niul TIC, Ana CHIRIȚA, a precizat că 
„Centrul de excelență, numit şi Tekwill, 
este un spațiu destinat studenților, 
antreprenorilor, profesioniştilor, busi-
ness-urilor private. Aici se vor întâm-
pla activități educaționale, training-
uri şi sporirea capacităților cu spații 
de co-working pentru accelerarea şi 
pentru dezvoltarea afacerilor şi servi-
ciilor necesare unui business pentru 
ca acesta să se dezvolte”. 

Proiectul de constituire şi dezvol-
tare a Centrului de Excelență în do-
meniul Tehnologiilor Informaționale 
şi Comunicațiilor – TEKWILL a fost 
lansat cu suportul Guvernului Sta-
telor Unite ale Americii şi susținerea 
Guvernului Suediei, în data de 19 
octombrie 2015, la UTM, în temeiul 
Memorandumului privind crearea 
Centrului de Excelență în dome-
niul TIC, semnat la 25 septembrie 
2014 între Ministerul Educației, Mi-
nisterul Tehnologiei Informației şi 
Comunicațiilor, Agenția USAID, com-
paniile Microsoft şi IBM, şi a fost con-
ceput ca o platformă educațională, 
de cercetare şi inovare interuniversi-

tară pentru studenții, masteranzii şi 
doctoranzii de la toate facultățile de 
profil din RM, cu o deschidere largă 
către mediul de afaceri din dome-
niul tehnologiilor informaționale şi 
comunicațiilor din țara noastră, dar 
şi din regiunea de Sud-Est a Europei.

TEKWILL îşi propune să impul-
sioneze creşterea economică a Re-
publicii Moldova prin asigurarea 
unui flux suficient de specialişti 
înalt calificați. Anual aici se preco-
nizează instruirea a cel puțin 1000 

de tineri pe an şi accelerarea a cel 
cca 20-30 de afaceri pe an. Centrul 
va pune la dispoziție un mediu de 
studiu avansat – laboratoare şi săli 
dotate cu echipamente de ultimă 
generație, programe educaționale 
şi practice performante, tehnologii 
ultramoderne. Pe parcursul perioa-
dei următoare, valoarea proiectului 
împreună cu contribuția partene-
rilor privați şi donatorilor va creşte 
până la aproximativ 7 milioane de 
dolari americani.


