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Beneficiari au devenit studenţii promovaţi în a. II 
şi următorii ani de studii, care au obținut o notă 
medie mare, desfășoară activități ştiinţifice şi de 
cercetare sau au înregistrat performanţe sporti-
ve deosebite. 

Pentru a. I şi a. II (comparativ cu anul prece-
dent) au fost scoase la concurs 4950 (5530), 
respectiv 5013 (5555) locuri cu finanţare bu-
getară, la care au participat şi 2392(2781), re-
spectiv 2020 (2820) de studenţi care-și fac stu-
diile prin contract. În consecință, 882 (960) şi 
respectiv 444 (815) dintre studenţii cu taxă de 
studii din anii precedenţi au ocupat locuri cu fi-
nanţare bugetară sau 18% (18%) şi 9% (15%) din 
totalul locurilor bugetare.

Concursul este organizat pentru al treilea an 
consecutiv, atestându-se o creștere a interesului 
din partea studenților pentru a păstra locul ocu-
pat la buget.

1300 DE STUDENȚI 
ÎNMATRICULAȚI CU 
TAXĂ AU OBȚINUT 
LOCURI BUGETARE  

Trei din cele cinci proiecte selectate de două 
comisii de experți în cadrul Concursului comun 
de proiecte lansat de Ministerul Educației și 
Agenția Universitară a Francofoniei „Dezvoltarea 
capacităților de cercetare în RM” fac parte din 
domeniul „Științe inginerești și tehnologii”, autori 
fiind reprezentanții UTM. 

Este vorba de: 

„La modernisation d’équipement et de la techno-
logie d’impression sérigraphique par l’intégra-
tion des techniques de conception, simulation 
et fabrication dans le contexte européen – SE-
RITEH” (șef proiect: Viorica CAZAC, FIU);

„Matériaux poreux recyclables pour la dépollu-
tion – application aux effluents de l’industrie ali-
mentaire” (șef proiect: Rodica STURZA, FTMIA);
„Consolidation de la capacité de recherche du 
Laboratoire de l’Aerodynamique dans le cadre 
du Département „Bases de Projection des Machi-
nes” (șef proiect: Valeriu DULGHERU, FIMIT).

AUF acordă un buget de 19 mii Euro în scopul 
organizării de mobilități ale profesorilor, docto-
ranzilor, experților în domeniu.

3 PROIECTE UTM 
SELECTATE 
DE ME ȘI AUF

Pe 24 noiembrie 2016, în 
holurile facultăților din 
campusul Râşcani şi-a deschis 
larg uşile Târgul locurilor de 
practică şi de muncă pentru 
studenții şi absolvenții UTM. 
Pentru cei cca 1400 de 
absolvenți, promoția-2017, 
peste 100 de companii 
autohtone şi mixte au oferit 
825 de locuri pentru stagiile 
de practică şi cca 900 de pos-
turi vacante de muncă. 

„ICGengeneering.com” a pro-
pus 110 locuri de practică (de 
1 an) în RFG, „Termoelectri-
ca” – 29, „Steaua-Reds” – 10 
locuri de practică şi 26 de 
muncă, Proiectul „Oraşul pro-
tejat” – 70/60, „Inoxplus” – 
13/13, Inspectoratul Naţional 
de Patrulare – 25/27, „Poşta 
Moldovei” – 20/45, „Radio-
comunicaţii” – 7/8, Parcul 
industrial „Răut” – 8/6, „Mol-
dova Agroindbank” – 5/9, 
„DRA-Draexlmaier Automoti-
ve” – 60 posturi de muncă, „Fujikura Automotive 
Moldova” – 32 posturi de muncă.

Oferte atrăgătoare au făcut și Departamentul 
Trupelor de Carabinieri, Administraţia de Stat 
a Drumurilor, Centrul de Telecomunicaţii Spe-
ciale, întreprinderile „Agromaşina”, „Confort”, 

„Moldtelecom”, „Ionel”, „In-
troscop”, „Moldovagaz”, Calea 
Ferată a Moldovei, „Tricon”, 
„Floare Carpet”, reţelele de 
magazine „Casa curată”, „FI-
DESCO-Moldova”, „Linella”, 
„Topaz”, „Bucuria”, „JLC”, 
„Lactis”.

În premieră, în afară de 
Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Mun-
că, au venit cu mesaje de 
mediere a unor eventuale 
angajări companiile „HR-
consulting”, „Cariera mea”, 
„Lear corporation”, „Rabota.
com”, „Yopesozour personal-
software.com” ș.a.

AUF le-a propus studenţi-
lor un proiect pentru sta-
gii de practică în cadrul 
universităţilor francofone 
afiliate, iar „Business De-
velopment Capital.com” a 
lansat un proiect social de 
instruire practică a tineri-

lor ingineri din domeniul businessului mic 
şi mijlociu.
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O PRACTICĂ REUŞITĂ – UN PRIM PAS ÎN CARIERĂ Pentru că au înregistrat rezultate academice remar-
cabile în a.u. 2015-2016, peste 1300 de studenți 
înmatriculați cu taxă la universitățile de stat din 
RM, ciclul I, au ocupat locuri bugetare, majoritatea 
acestora fiind de la UTM. 

VIOREL BOSTAN – PROPUS ÎN CALITATE 
DE CANDIDAT LA PREMIUL „ACAD. C. SIBIRSCHI” 

Specialiștii pregătiți în cadrul Facultății Urba-
nism și Arhitectură sunt, în esența lor, ingineri, 
dar în aceeași măsură și artiști, gânditori de 
planuri urbanistice moderne, localități atrac-
tive, opere arhitecturale de valoare și un nivel 
adecvat de confort al abitației. 

Vin cu un sentiment de profund respect și sin-
cere felicitări cu ocazia Zilei Facultății Urba-
nism și Arhitectură, marcând bogata și fructu-
oasa activitate științifică, didactică, umană în 
opera de creație a tinerilor ingineri și arhitecți.

Este o ocazie fericită pentru familia de profe-
sori, colegi, discipoli de a analiza, aprecia și a ne 

bucura de activitatea acestor personalități din 
lumea ingineriei.

Dragi profesori și studenți! Vă îndemn 
să cuceriți viitorul, să fiți plini de abnegație și 
mereu în căutare, să reușiți în realizarea sco-
purilor fie prin învățătură, fie prin muncă, și 
să nu uitați nicicând pasul ce a dus la formarea 
personalității fiecăruia dintre dumneavoastră.

Vă doresc multe și importante realizări, împli-
niri profesionale și personale! La mulți ani, FUA! 

Valeriu LUNGU, 
dr., conf. univ., decan FUA

Pe 24 noiembrie 2016, rectorul UTM, prof. univ., dr. 
hab. Viorel BOSTAN, a prezentat în cadrul Seminaru-
lui Societății de Matematică, organizat de Institutul 
de Matematică și Informatică al AȘM, un amplu 
raport pe tema „Modele matematice în inginerie: 
Probleme de contact; Modelări și simulări numerice 
în aero-hidrodinamică”.

Fiind înaintată la concursul celor mai valoroase lu-
crări științifice pentru decernarea Premiului Orga-
nizaţiei Obşteşti „Academicianul Constantin Sibir-
schi”, prezentarea a rezumat cele mai importante 
rezultate ale cercetărilor efectuate de autor în ulti-
mii ani, începând cu Universitatea București, unde 
s-a format ca matematician (științe fundamentale), 
după care și-a aprofundat studiul în domeniul ma-
tematicii aplicate, urmând doctoratul în matemati-
ca aplicată și computațională la University of Iowa 
(SUA), ulterior axându-și cercetările pe aplicațiile 
matematicii în tehnică (inginerie) – la Universita-
tea Tehnică a Moldovei, catedrele Bazele proiectării 
mașinilor, Matematică și Automatică și tehnologii 
informaționale.

Savantul și-a axat prezentarea pe trei abor-
dări principale: teoretică, experimentală, dar și 
computațională, ultima fiind, în opinia sa, „un 
al treilea pilon al cercetării științifice”, care se 
datorează dezvoltării tehnicii de calcul, progre-
sului în domeniul științei calculatoarelor, oferind 
posibilitatea de a investiga probleme inginerești, 
a căror abordare practică este prea costisitoa-
re sau uneori imposibilă. Astfel, au fost propuse 
spre examinare modele matematice care descriu 
procesul de contact, soluționarea lor prin metoda 
elementului finit și stabilirea unui cadru general 
pentru derivarea estimărilor a posteriori ale ero-
rii utilizând teoria dualității. De asemenea, a fost 
prezentată analiza a posteriori a erorii soluțiilor 
numerice pentru probleme de contact punctiform, 
liniar și curbiliniu a organelor de mașini, cu fre-
care între un corp deformabil și o fundație rigidă, 
urmând o trecere în revistă a modelărilor mate-
matice, metodelor și simulărilor din cadrul dina-
micii computaționale a fluidelor și a proceselor de 
curgere turbulentă a fluidului prin rotoare eoliene 
și hidraulice. Pe final au fost trecute în revistă re-
zultatele cercetărilor efectuate în complex, care 
au permis elaborarea soluțiilor tehnice menite să 
sporească eficiența conversiei și să extindă capa-

citatea de funcționare a turbinelor eoliene de pu-
tere mică și a microhidrocentralelor de flux.

Un discurs inspirat, captivant, care a captat 
atenția specialiștilor prin demonstrații teoretice, 
pe alocuri foarte detaliate, însoțite de o sumede-
nie de formule, grafice, scheme, tabele, dar și de-
sene, fotografii ce reflectă aplicabilitatea practică 
a rezultatelor investigațiilor, toate dominate de 
elemente cu caracter inovativ, pentru a sublinia 
scopul și rostul de facto al cercetărilor: elaborarea 
soluțiilor pentru probleme tehnice definitorii în 
domeniul vizat.

Competitorul a prezentat și două monografii volu-
minoase (una – unic autor, în volum de 456 pag., și 
a doua – monografie colectivă elaborată împreună 
cu conducătorul de doctorat din SUA Weimin HAN 
și publicată la prestigioasă editură SPRINGER din 
Germania, în volum de 83 pag.), în care și-au găsit 
reflectare cele mai importante aspecte ale cercetă-
rilor științifice, cu specificarea domeniilor de apli-
care a rezultatelor acestora, din care vom menționa 
selectiv următoarele: Probleme de contact în calcu-
lul organelor de mașini; Modele şi metode matema-
tice de descriere a proceselor aero-hidrodinamice 
în sisteme de conversie a energiilor regenerabile; 
Modelarea și simularea inundațiilor; Elaborarea 
micro-satelitului „Republica Moldova”; Elaborarea 
„Pendulului Foucault” cu cinematică interactivă. 
Rezultatele obținute au fost diseminate prin publi-
carea a 6 monografii, 1 manual, manual, 166 artico-
le ştiinţifice în reviste de specialitate, comunicări 
la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 22 
de brevete de invenţie.

Membrii Seminarului Societății de Matematică 
au votat în unanimitate candidatura tânărului 
savant Viorel BOSTAN la concursul pentru decer-
narea prestigiosului premiu „Acad. Constantin 
Sibirschi”.

Organizaţia Obştească „Acad. Constantin Sibir-
schi”, constituită în 1999 la iniţiativa omului de afa-
ceri din SUA, dr. Valeriu SIBIRSCHI, are drept scop 
stimularea cercetărilor în domeniul matematicii şi 
informaticii. Până în prezent de Premiul respectiv 
s-au bucurat 17 savanţi, care au obţinut rezultate 
remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii 
– 14 din RM şi 3 de peste hotare.

15 NOIEMBRIE – ZIUA FACULTĂȚII 
URBANISM ȘI ARHITECTURĂ


