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Implementarea educației digitale 
la nivel național
Pe 14 iunie, Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării, Ministerul Economiei și Infrastruc-
turii, Asociația Națională a Companiilor din 
domeniul TIC și Centrul de Instruire și Inovații 
TIC – TEKWILL au semnat Memorandumul de 
înțelegere privind dezvoltarea educației digitale 
în învățământul general. Documentul stipulea-
ză includerea disciplinei educație digitală înce-
pând cu clasa I a învățământului preuniversitar, 
includerea în curricula școlară a unor progra-
me moderne de instruire și extinderea la nivel 
național a proiectului inovator „TwentyTu” (un 
amplu articol despre proiectul „TwentyTu” citiți 
în ediția din aprilie 2018 a „Mesagerului Uni-
versitar”) .

Memorandumul prevede consolidarea efortu-
rilor pentru implementarea educației digitale 
în învățământul general, promovarea inovației 
pedagogice, sporirea interesului elevilor pen-
tru cariere în domeniile științei, tehnologiei și 
ingineriei, prin instruire creativă. Astfel, 80 
de mii de elevi din RM vor avea posibilitatea 
să absolvească cel puțin unul din următoarele 
cursuri opționale: antreprenoriat, programare 
software, inteligență artificială, deprinderi in-
teligente (soft skills), gândire analitică. De ase-
menea, se are în vedere susținerea elaborării 
suporturilor didactice digitale; dotarea școlilor 
cu echipamente pentru introducerea educației 
digitale la ciclul primar; motivarea elevilor 
prin implementarea metodelor interactive de 
învățare și a echipamentelor TIC; racordarea 
educației TIC la cerințele actuale ale pieței 
muncii etc.

Acad. Ion BOSTAN – 
laureat al Premiului CSI 
„Stelele comunității 2018” 
Academicianul Ion BOSTAN a devenit laureat al 
Premiului „Stelele comunității 2018”. Este cel mai 
important premiu umanitar al CSI, care se acor-
dă pentru merite deosebite în domeniile știință și 
educație, cultură și artă, activitate umanitară, 
care corespund nivelului realizărilor mondiale și 
contribuie la dezvoltarea fi ecărui stat membru al 
CSI și a comunității în general.

În anul curent de acest premiu s-au învrednicit opt 
laureați. Ceremonia de decernare a avut loc în cadrul 
celei de-a XIII-a ediții a Forumului intelectualității 
științifi ce și creative a ţărilor membre ale CSI, 
desfășurată în capitala Kazahstanului, Astana, care 
își marchează cea de-a 20-a aniversare.

Ion BOSTAN a remarcat că acest Premiu este o 
apreciere a rezultatelor activității sale desfășurate 
timp de peste un sfert de secol.

„Acest Premiu este o recunoaștere a activității mele, 
a colectivului pe care îl conduc în domeniul cercetă-
rii, a profesorilor din școala din care am pornit, dar și 
a celor din Universitate. Reprezintă și o recunoaștere 
a educației primită de la părinții mei. Nu în ultimul 
rând, datorez acest premiu suportului familiei, copi-
ilor, soției. Doar atunci când într-o familie domină 
înțelegerea, putem să mizăm pe rezultate notabile în 
activitatea desfășurată. Mulțumesc celor care au fost 
alături de mine în activitatea didactică, științifi că și 
administrativă pe parcursul unui sfert de veac”, a 
declarat Ion BOSTAN.

Eforturile depuse de către acad. Ion BOSTAN pe 
multiple planuri i-au dus faima pe diferite me-
ridiane. Pedagog de vocaţie, inginer redutabil, 
manager de succes (a condus UTM în perioada 
1992-2015, actualmente – director al Centrului 
Național de Tehnologii Spațiale din cadrul UTM), 
autor a peste o mie de lucrări şi a peste 200 de in-
venţii, cavaler al Ordinului Republicii și al mul-
tiple distincții internaționale, s-a remarcat în-
deosebi pe tărâmul științei. Este fondatorul unei 
noi direcții științifi ce în construcția de mașini, 
recunoscute la scară mondială – transmisiile pla-
netare precesionale, bazate pe un nou principiu de 
transformare a mișcării, cu avantaje excepționale 
față de transmisiile clasice, avantaje care au favo-
rizat implementarea lor în cele mai diverse dome-
nii: tehnica cu destinație generală, tehnica cosmi-
că de zbor, roboții, mecanica fi nă etc. S-a afi rmat 
și în domeniul sistemelor de conversie a energiilor 
regenerabile – eoliană, hidraulică, solară…

Premiul umanitar al CSI „Stelele comunității” 
a fost înfi ințat în anul 2009 de către Consiliul 
pentru Cooperare Umanitară și Fondul Intersta-
tal pentru Cooperare Umanitară din CSI. În 2019 
capitala culturală a Forumului va deveni orașul 
Brest din Belarus, care va marca un mileniu de la 
prima sa atestare.

Autoritățile Găgăuziei vor sprijini studiile 
la UTM a 50 de elevi

Autoritățile Găgăuziei vor acoperi, în premieră, 
taxa de şcolarizare pentru elevii din regiune, 
care au decis să urmeze o specialitate în cadrul 
Universităţii Tehnice a Moldovei. 

Bașcanul Găgăuziei, Irina VLAH, a făcut o 
declarație în acest sens la întâlnirea cu părinţii şi 
elevii Liceului Teoretic „G. Gaidarji” din Comrat. 
„Administraţia regiunii este interesată de 
perspectiva pregătirii unor specialiști califi cați, 
care să contribuie la dezvoltarea industriei în 
Găgăuzia”, a remarcat Bașcanul.

Autoritățile regiunii notează o lipsă acută de 
ingineri, programatori, constructori și arhitecți. 
Astăzi aceste și alte profesii sunt cele mai 
solicitate în regiune. „Tinerii vor semna un acord 

cu Comitetul Executiv al Găgăuziei, care, la 
rându-i, se va obliga să le ofere locuri de muncă 
în regiune”, a menţionat Vadim CEBAN, prim-
vicebașcan de Comrat.

Prezentând oferta educaţională a UTM, rectorul 
Viorel BOSTAN a subliniat importanţa ingineriei 
pentru dezvoltarea economiei naţionale. 
Perioada actuală este caracterizată de către 
experți ca fi ind „perioada revoluției digitale”, de 
aceea profesiile inginereşti sunt extrem de cerute 
pe piața muncii.

Echipa UTM (Dinu ŢURCANU, prorector, Radu 
MELNIC, secretar responsabil al Comisiei de 
Admitere, Natalia ŞESTENCO, şef Secţia orientare 
profesională şi formare contingent studenţi) a 

răspuns la întrebările elevilor privind procedura 
de admitere, menţionând că pentru comoditatea 
depunerii actelor, în regiune va fi  inaugurat un 
birou local de colectare a actelor pentru toţi cei 
care doresc să-și continue studiile la UTM.

Cu mesaje motivaţionale pentru absolvenţii 
liceelor din Găgăuzia au venit şi Dmitrii CIOBAN 
şi Nicolae LUŢENCO, originari din regiune, 
care au absolvit în acest an programul de studii 
„Microelectronică şi nanotehnologii” din cadrul 
UTM.

Veaceslav ŞUTCHEVICI, consilier al Guvernului 
RM în politici economice, manager componenta 
„Promovarea investițiilor”, membru al CDSI-
UTM, a menţionat avantajul învăţământului dual 
în RM şi importanţa profesiei de inginer, care 
este o sursă de dezvoltare a economiei ţării.

În acest an compania Fujikura a demarat 
construcția unei noi fabrici cu o suprafață de 10 
mii m.p. pe teritoriul Parcului Industrial Comrat. 
Prezent la eveniment, directorul Fujikura 
Automotive Comrat, Petru CARAMAN, absolvent 
UTM, a salutat decizia autorităţilor din regiune de 
a pregăti ingineri la UTM, subliniind necesitatea 
acută a cadrelor de ingineri pentru dezvoltarea 
economiei din Găgăuzia.

Stanislav SĂNDUŢĂ şi Valeria UNGUREANU, 
studenţi ai Facultăţii Calculatoare, Informatică 
şi Microelectronică, au prezentat-o publicului 
pe Eva, cel de-al doilea robot NAO al UTM, care 
s-a încadrat perfect în contextul cursurilor 
de robotică și mecatronică, bazele roboticii 
și de programare interactivă, în cadrul 
cărora studenții învață un șir de limbaje de 
programare. 

zate au subliniat importanța memorandumului, 
reiterând inițiativa Guvernului RM privind im-
plementarea soluțiilor inovative și a tehnologii-
lor informaționale în educație, obiective majore 
stipulate și în Strategia Educația 2020.

MECC a demarat procesul de reformă curricula-
ră, care prevede reconceptualizarea mai multor 
discipline școlare, inclusiv introducerea în cadrul 
disciplinei „Educație tehnologică” a modulelor 
„Educație digitală” (din clasa I) și „Robotica” (din 
clasa a IV-a).

Dotarea instituțiilor de învățământ cu materiale 
didactice moderne, tehnică de calcul performan-
tă, elaborarea unor conținuturi digitale rele-
vante, intensifi carea utilizării TIC în educație și 
orientarea în carieră vor constitui obiectivul pri-
oritar al colaborării dintre semnatari.
Semnatarii documentului, ministrul Educației, 
Culturii și Cercetării Monica BABUC, ministrul 
Economiei și Infrastructurii Chiril GABURICI, 
rectorul UTM Viorel BOSTAN, vicedirectorul 
executiv al ATIC Irina ORIOL, dar și potențiali 
parteneri și benefi ciari ai inițiativelor preconi-

Start, FabLab Chișinău!
Data de 4 mai 2018 a devenit ziua de naștere a 
unei platforme ultramoderne de fabricaţie digi-
tală, design industrial și inginerie, inaugurată 
la Tekwill. Se numește „FabLab Chișinău” – Fa-
brication Laboratory.

Odată cu deschiderea acesteia  s-a dat start celei 
mai ambițioase aventuri dedicate inginerilor, de-
signerilor, arhitecților, electricienilor, antrepreno-
rilor și tuturor celor care doresc să dezvolte proiec-
te transformaționale pentru comunitate. E timpul 
celor mai captivante posibilități: astăzi, aici, acasă! 
Vino să creăm împreună proiecte remarcabile!

„Această platformă reprezintă unul din cele mai 
mari (700 m.p.) ateliere de prototipare și produc-
ţie la scară mică din Europa de Est și Sud-Est, do-
tat cu echipamente și utilaje de ultimă generaţie, 
asistate de calculator și le va permite studenților, 
inginerilor, arhitecților, designerilor să imple-
menteze proiectele dezvoltate pe hârtie, prezen-
tate în modele de carton”, a declarat în mesajul 
inaugural rectorul UTM, Viorel BOSTAN. 
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