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34 de echipe, între care 15 de la UTM, au prezen-
tat în ediția din acest an a concursului internaţi-
onal studenţesc „Ingineria sistemelor microelec-
tronice acad. Sergiu Rădăuţanu” 39 de aplicaţii 
în domeniul sistemelor microelectronice, roboto-
tehnicii, dispozitivelor biomedicale, sistemelor şi 
aplicaţiilor cu microcontrolere. 

Fiind o competiție cu o vădită tentă de imple-
mentare practică a creației tinerilor pasionați de 
acest domeniu, juriul a apreciat atât descrierea 
orală a dispozitivelor, cât și demonstrarea prac-
tică a funcționalității acestora. Cel mai convin-
gători s-a dovedit a fi  Dimitrie-Cristian FODOR, 
student la Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Gr. POPA” din Iași, care a impresionat cu un 
„Manechin inteligent pentru exersarea tehnici-
lor de prim ajutor”, cucerind premiul I în valoare 
de 3000 de lei și medalia de aur. Premiul II în va-
loare de 2000 lei și medalia de argint i-au reve-
nit studentului FCIM-UTM Vladislav KOVALSKII 
pentru aplicația „Drawing robot”, iar premiul III 

în sumă de 1000 lei și câte o medalie de bronz 
au intrat în palmaresul Inei BOTNARU și Dianei 
Valeria VACARU, de asemenea de la FCIM, UTM, 
pentru exponatul „Robotic Arm”. 

Alte 20 de premii speciale menite să stimuleze in-
geniozitatea și creativitatea participanților, dar 
și implicarea lor în actul educaţional alternativ, 
racordat la cerințele mediului de afaceri, au fost 
acordate studenților de către partenerii UTM și 
FCIM în această competiție – Societatea Absol-
venţilor în Microelectronică ai UTM, Societatea 
de Inginerie Biomedicală din Moldova, compa-
niile din RM StarNet, AFN Systems, DJV-COM, 
Uzina TOPAZ, AROBS Software, Aproservice-X, 
precum și Microchip Technology SRL (Bucureşti) 
și Mechatronics Innovation Center (Iaşi).

Cea mai reprezentativă participare la concurs a 
avut-o UTM – 15 echipe, urmată de  Universita-
tea de Medicină și Farmacie „Gr. POPA” din Iași 
(UMF) – 5 echipe, Universitatea Tehnică „Gh.

„Academicianul  Sergiu RĂDĂUŢANU” – 
concurs internațional

Concursul internațional de programare „CA-
TALYSTS-2018”, organizat de compania „Ca-
talysts Software Romania SRL” din Cluj, speci-
alizată în tehnologii informaționale, și susținut 
de Centrul Studenţesc de Creativitate Tehnică 
„HARD & SOFT” din cadrul Facultății Calcula-
toare, Informatică şi Microelectronică a UTM, 
a concentrat în spațiile de instruire PBL recent 
amenajate la FCIM, o nemaipomenită stare de 
spirit dominată de arta digitală și programarea 
creativă. 

Atmosfera s-a datorat celor 57 de participanți la 
competiție, dispuși să facă față provocării de a 
demonstra că nivelul de pregătire la FCIM e de 
mare marcă. Preț de 4 ore astronomice ei s-au 
concentrat asupra rezolvării unui exercițiu struc-
turat pe 7 nivele, pe care urmau să le „cucereas-
că” în ordine crescătoare. Rezultatul a fost unul 
pe măsură – 15 locuri premiate cu certifi cate de 
participare și suvenire din partea organizatorilor 
din România.

Emoțiile au răbufnit abia la fi nal, când, pe 8 mai, 
decanul FCIM, conf. univ., dr. Ion BALMUŞ, și 
prodecanul conf. univ., dr. Victor ABABII au 
anunțat câștigătorii.

Cupa învingătorului însoțită de râvnitul premiu 
în formă de iPad a intrat în palmaresul echipei 
„Devils 2”. Echipei „Frredy” i-a revenit cupa lo-
cului secund și un aparat „Playstation 4”, iar echi-
pei „Stelianoo” – cupa locului trei și un dispozitiv 
„Kindle Ebook Reader”.

 Bucuria și mândria pentru succesele studenților 
noștri este de nedescris. Cine vrea să o cunoască, 
să vină la FCIM, la UTM! Aici se trăiește cu ade-
vărat… inginerește!

 Concluzia CATALYSTS: 
nivelul FCIM e de mare 
marcă

Fiind în căutarea tinerilor talentaţi și dornici de a crea lucruri frumoa-
se, Universitatea Tehnică a Moldovei organizează, an de an, în perioada 
ianuarie-aprilie, concursul „Tânărul creator” – pentru elevii din colegii, 
licee, școli. La ediția din anul curent juriul a acceptat 13 cele mai ingeni-
oase și originale lucrări, care au  corespuns regulamentului concursului. 
Anunțăm cu mândrie că posesorii diplomelor de gradele I, II și III se bucu-
ră de înlesniri la înmatriculare la toate facultățile UTM și vă îndemnăm: 
cutezați, tineri creatori!

Învingătorii concursului la compartimentul „Creativitate artistică”:

Diana ŞEREMET, Centrul de Excelenţă în Construcţii (CEC), Chișinău – di-
plomă de gr. I, premiu –500 lei; 

Cristina SONA și Cristina POPA, CEC, Chișinău – diplome de gr. II, premii 
– câte 350 lei;

Antonela GALUŞCA, CEC, Arina CAZAC, LT „Miguel de Servantes”, 

Chișinău, și Iulia BURLAC, Gimnaziul nr. I, or. Dubăsari – diplome de gr. III, 
premii – câte 250 lei;

Cristina MUSTEAȚA, LT „Onisifor Ghibu”, Cristina TOPCIU, 
LT „Petru Movilă”, Nicolae OPREA, CEC, Chișinău – diplome de mențiune.

Compartimentul „Creativitate tehnică”:

Lucian BRICICARU, clasa XII, LT al AȘM – diplomă de gr. I, premiu –500 
lei;

Daniel GOGU, clasa VII, LT „Mileștii Mici” – diplomă de gr. II, premiu –350 
lei;

Ion BOTEZATU, clasa X, ȘPT nr. 6 – diplomă de gr. III, premiu – 250 lei;

Ion BOTEZATU și Cătălin MANOLE, clasa X, ȘPT nr. 6 – diplome de gr. III, 
premii – câte 125 lei;

 Tinerii creatori – primii în lista admiterii la UTM

Viitorii ingineri în domeniile calculatoare, automatică și tehnologia 
informației, câștigători ai etapei locale a Concursului studenţesc de 
știinţa calculatoarelor „HARD & SOFT”, și-au ridicat premiile în cadrul 
unei ședințe solemne organizate pe 8 mai la FCIM, cel mai valoros pentru 
ei fi ind biletul de participare în etapa următoare, desfășurată la Suceava, 
România.

Elaborând câte un roboțel și o prezentare video despre acesta în doar 48 de 
ore, echipa formată din Eugeniu BALABAN și Artur OPREA (gr. AI-151) s-a 
clasat pe locul I, locul doi a revenit studenților Gheorghe VASILIU și Ale-
xandru HALMEGEA (gr. AI-151), iar Stanislav SĂNDUȚĂ și Valeria UNGU-
REANU (gr. C-161), Cristian CRUCEAN și Alexandru MARGINA (gr. C-162), 
Ion SAMOIL (gr. C-162) și Ion HAREA (gr.FI-161) au ocupat locul III.

Participanții la etapa locală a concursului s-au organizat ulterior în două 
echipe, care au reprezentat cu demnitate FCIM-UTM la ediţia aniversară, a 
25-a, a Concursului studenţesc „Hard & Soft – CONTEST Suceava”, organi-
zat pe 20-27 mai de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoa-
relor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”,  Suceava.

De ani buni, Concursul „HARD & SOFT” scrie istorie la UTM. Conştienți de 
valoarea şi necesitatea cunoştinţelor profunde în domeniul privind ştiinţa cal-
culatoarelor, studenții UTM își verifi că an de an forțele în cadrul concursului 
respectiv, acesta fi ind pentru ei o ușă spre a se integra califi cat în câmpul 
muncii. Pe parcursul ediţiilor anterioare echipa UTM s-a clasat constant 
pe locuri de frunte, iar unul dintre premianţii UTM, Dan IAŢCO, a ajuns să 
activeze la prestigioasa Companie Microsoft din SUA.

De la Hard & Soft, UTM la Microsoft, SUA

 Dumitru CALMÎC – campion european la POWERLIFTING
Pe 5-6 mai, studentul Dumitru CALMÎC, 
gr. C-162, Facultatea Calculatoare, In-
formatică și Microelectronică, s-a clasat 
pe primul loc, învrednicindu-se de o cupă 
și o Diplomă de gradul I la Campionatul 
european la POWERLIFTING-2018, prilej 
pentru care îi aducem sincere felicitări și 
îi dorim noi performanțe pe viitor.

Dumitru a apărat culorile Moldovei în 
campionatul care s-a desfășurat în orașul 
englez Kings Lynn. În categoria de 67,5 kg 
juniori sportivul nostru în cele trei probe 
genofl exiuni, împins din culcat și dezdoiri 
de spate a ridicat în total 435 kg, surcla-
sând sportivi din Belgia, Anglia, Franța, 
Italia, Irlanda și alte țări.

Solicitat să comenteze rezultatul obținut, 
Dumitru CALMÎC a relatat: 

Mă antrenez de doi ani la Powerlifting, 
versiunea WDFPF. Am participat la nu-
meroase competiții republicane, ocu-
pând locuri de frunte. Dar acest campio-

nat european este prima mea experiență 
internațională, iar victoria obținută – cea 
mai frumoasă performanță a mea. Aduc 
sincere mulțumiri conducerii UTM pentru 
suportul material acordat și posibilitatea 
de a participa la campionat. 

La competițiile bienale dintre universități, 
organizate de Federația de Triatlon Forță 
din Republica Moldova, echipa UTM a ocu-
pat permanent locuri premiante. 

Proba sportivă Powerlifting a apărut în anii 
'50 ai secolului XX. Federația mondială a fost 
constituită în 1981, versiunea WDFPF a fost 
creata în 1988 ca o platformă internațională 
alternativă fără droguri – pentru a asigura 
o concurență loială la nivel mondial pentru 
powerlifterii care doresc să se antreneze și 
să concureze fără droguri de performanță, 
iar Federația de Triatlon Forță din RM acti-
vează din 2001. Sportivii ridică halterele din 
pozițiile squat, bench press și deadlift. Suma 
celor trei rezultate constituie greutatea ridi-
cată raportată la greutatea sportivului.

Asachi”, Iași – 4, Universitatea „Transilvania”, 
Brașov – 4, Colegiul Politehnic din Bălți –3, câte 
o echipă delegând și Universitatea de Informatică 
și radioelectronică din Minsk, Universitatea Teh-
nică Națională „I. Sikorsky”, Kiev și Centrul de 
Energetică și Electronică, Chișinău. 
La încheierea concursului, prof. univ., dr. Victor 
SONTEA, șef Departament Microelectronică și 
Inginerie Biomedicală, FCIM-UTM, a menționat 
că acest concurs, ajuns  la a VIII-a ediție, a deve-

nit o platformă inovațională deosebită în istoria 
UTM, în cadrul căreia viitorii ingineri îşi cultivă 
și manifesta spiritul de echipă, creativitatea, in-
geniozitatea – calități indispensabile unei cariere 
profesionale de succes.

Competiţia este organizată, an de an, în cinstea re-
numitului savant, acad. Sergiu Rădăuţanu, primul 
rector al Institutului Politehnic din Chişinău, actu-
almente Universitatea Tehnică a Moldovei.


