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Prezențe UTM-iste la Alba Iulia
La 1 decembrie 1918 toată sufl area ro-
mânească era cu gândul la Alba Iulia 
care se transformase într-o adevăra-
tă Meka a Reîntregirii Neamului. Din 
toate colțurile Țării mii de pelerini 
țineau calea într-acolo cu carele, cu 
trenul, pe jos. Un caz inedit: pentru a 
participa la Alba Iulia, un grup de lo-
cuitori ai unui sat bănățean au mințit 
autoritățile sârbești că pleacă în satul 
vecin la o înmormântare, în realita-
te sosind la Alba Iulia. „Ați venit pe 
pământul sfi nțit de țărâna martirilor 
Horia, Cloșca și Crișan ca să aduceți 
dezrobirea neamului nostru, care a ge-
mut atâtea veacuri de grele suferințe. 
Ne-am deșteptat!”, a declarat protopo-
pul Vasile URZICĂ, vicepreședinte al 
Consiliului Național local. 

Și la 1 decembrie 2018 mii de pelerini 
creștini din toate colțurile Țării au 
ajuns în orașul Reîntregirii Neamului 
– cu automobilele, cu autocarele, cu 
carele, dar și pe jos, cum e cazul basa-
rabeanului Ion MĂRGINEANU (77 de 
ani) de la Bălți, fost deputat în primul 
Parlament al Republicii Moldova, care 
a parcurs peste 500 km. „Eu pun capul 
în pământ şi trebuie să acopăr distanţa, 
acesta este scopul meu principal”, spu-
nea luni dimineaţă, 26.11.2018, Ion 
Mărgineanu, un adevărat reprezentant 
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Departamentul Educaţie Fizică și Sport (DEFS) 
al UTM și Comitetul Național Olimpic și Sportiv 
al RM  (CNOS) au organizat, pe 13 decembrie, 
lecția olimpică „Constelația sportului UTM-
2018”, în calitate de oaspeți de onoare avându-i 
pe campionii olimpici Nicolae JURAVSCHI și La-
risa POPOVA, medaliații olimpici Oleg MOLDO-
VAN și Serghei MUREICO.

Participanții la eveniment – repre zentanți ai 
federațiilor de sport și asociațiilor sportive din 
RM, selecționatelor facultăților și subdiviziu-

nilor universitare, au fost salutați de către prof. 
univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, și 
de dublul campion olimpic Nicolae JURAVSCHI, 
președinte CNOS. După care, la propunerea mo-
deratorului, conf. univ., dr. Anatolie POPUȘOI, 
șef DEFS, a fost  vizionat fi lmul documentar „Odă 
olimpicilor”.

După evoluarea fanfarei-model a UTM și pre-
zentarea exercițiilor sportive demonstrative, au 
fost înmânate trofeele anului 2018. Distincția 
„Sportivul anului” a revenit studenţilor Dumi-

tru CALMÂC (powerlifting), Alexandr PERŞIN 
(powerlifting) de la FCIM şi lui Andrei DROBOT 
(karate shotokan), FCGC. „Antrenorul anului” 
– Boris REUTOV (powerlifting); Olga VERGHI-
ZOVA (baschet), Tatiana COVALIOVA, Tatiana 
GRABOVEŢCAIA şi Veaceslav PROZOROV (vo-
lei);  „Echipele anului” – baschet (femei), volei 
(femei) și volei (bărbaţi); „Organizator de acti-
vităţi sportive în cămine” – Vasile CARASTAN 
și Alexandra IPATII; „Promovarea  sportului 
studenţesc” – Radu MELNIC și Anatol ALEXEI; 
„Dezvoltare infrastructură sportivă” – Dorin 

TROFIMCIUC; iar mențiunea „Performanțe 
sportive la facultate” i-a revenit FCIM, care 
pe parcursul anului a concurat la 13 probe de 
sport.

Pe parcursul serii, auditoriul a avut parte de un 
amplu program cultural-sportiv, iar la inițiativa 
generalului Vitalie STOIAN, șef Catedră milita-
tă, UTM, un grup de ostași ai Detașamentului 
cu destinație specială „Fulger” și-au demon-
strat pregătirea de luptă și abilitățile profesi-
onale.

Pentru că ne-a dus cinstea pe în-
depărtate meridiane, stabilind 
recent un nou record mondial în 
cadrul Campionatului Mondial la 
Powerlifting „WDFPF World Full 
Power 2018” de la Glasgow, Scoția, 
studentul UTM Dumitru CALMÂC 
se bucură de lauri binemeritați și 
acasă. 

În cadrul Galei laureaților anului 
sportiv 2018, președintele raionu-
lui Anenii Noi, Sergiu RAPCEA, i-a 
înmânat din partea Consiliului ra-
ional medalia „Cel mai bun sportiv” 
(juniori) și o Diplomă pentru rezul-
tate remarcabile la competițiile 
sportive republicane, europene, 
mondiale.

 Dumitru CALMÎC este student al 
Facultății Calculatoare, Informati-
că și Microelectronică și un sportiv 
cu renume în RM – în cadrul Cam-
pionatului Mondial la Powerlifting 
„WDFPF World Full Power 2018”, 
care s-a desfășurat în perioada 3-4 
noiembrie la Glasgow, Scoția, s-a 
clasat pe locul II și a stabilit un nou 
record mondial la împins din culcat – 127.5kg. Dumitru se antrenează de doi ani 
în proba sportivă Powerlifting, versiunea WDFPF. În această perioadă, a parti-
cipat la numeroase competiții, clasându-se pe locuri de frunte. În luna mai anul 
curent el a devenit campion european la powerlifting, în cadrul Campionatului 
european desfășurat la Kings Lynn.

UTM se declară mândră de succesele performerului său, dorindu-i sorți de izbân-
dă și pe viitor!

Ziua de 19 decembrie 2018 va rămâne 
pentru totdeauna în memorie pentru 
cei 792 de absolvenți ai Catedrei mi-
litare a UTM. Într-o atmosferă so-
lemnă studenții și absolvenții UTM, 
dar și elevii din anul de absolvire ai 
colegiilor/centrelor de excelenţă din 
Chișinău, Bălți, Cahul, care au pro-
movat examenele de absolvire a cur-
surilor de instruire militară, au depus 
Jurământul militar de credință Patriei 
cu acordarea ulterioară a gradului 
militar corespunzător rezultatelor 
obținute la cursul de instruire.

Cei mai buni 72 studenţi au fost 
menționați cu Diplome de onoare, iar 
3 șefi  de promoţie, în semn de înaltă 
apreciere a rezultatelor obținute, au 
primit Fanioanele personalizate ale 
șefi lor de promoţie la următoarele spe-
cialităţi: Alexei ȘERȘUN, student FCIM 
„Infanterie”, Adrian DRĂGUȚAN, 
FCGC – „Geniu”, Vadim MEAUN, CE – 
„Transmisiuni şi informatică”.

Generalul de brigadă Vitalie STOIAN, 
șef de Catedră Militară, a felicitat 
cursanții cu ocazia încheierii studii-
lor și depunerea jurământului, urân-
du-le o carieră de succes în calitate 
de apărător al Patriei. În altă ordine 
de idei, d-sa a menționat că profesorii 
și angajații civili ai catedrei au asigu-
rat, în perioada septembrie-decembrie 
2018, o instruire teoretică excelentă a 
discipolilor la specialităţile militare 

„Infanterie”, „Comunicaţii şi informa-
tică”, „Geniu” pentru rezerva Forţelor 
Armate. Conform programei de instru-
ire, cursanții au avut și trageri de luptă 
din armamentul de infanterie (calibru 
mic) în tirul catedrei; activități prac-
tice de familiarizare cu armamentul şi 
tehnica militară a unităţilor militare 
Brigada 1 Infanterie Moto ,,Moldova” , 
Brigada 2 Infanterie Moto ,,Ştefan cel 
Mare”, Brigada 3 Infanterie Moto ,,Da-
cia” ale Armatei Naţionale; au efectuat 

vizite la Centrul de Cultură şi Istorie 
Militară din municipiul Chişinău.

În funcție de nota obţinută la 
examenele fi nale, absolvenţilor li se 
acordă gradul militar soldat, caporal sau 
sergent inferior în rezervă. Absolvenţii 
Catedrei militare pot fi  încadraţi în 
Armata Naţională, Ministerul de 
Interne, Poliția de frontieră, Serviciul 
Vamal, SIS, Serviciul de pază de stat și 
alte structuri de forţă din RM .

al așchiei de popor român din Basara-
bia. Din Basarabia au venit la Alba Iulia 
mai multe fl uxuri de români basara-
beni: de la Tighina, Bălți și, evident, 
de la Chișinău. Acum o sută de ani 
basarabenii au venit la Alba Iulia după 
ce semnaseră Actul de Unire cu Țara-
mamă, iar în acest an consemnăm un 
Centenar de atunci. 

Printre oaspeții sosiți din toate colțurile 
Țării, dar și din Diasporă, s-a afl at și 
un grup de la Universitatea Tehnică a 
Moldovei (subsemnatul, profesorii I. 
MANOLI, S. ZAPOROJAN, V. CARTO-
FEANU, N. SECRIERU, T. BOTIN, V. 
MORARU, Vic. MORARU, bibliogafa E. 
PLĂCINTĂ, tinerii doctori în științe R. 
CIOBANU și M. GUȚU, doctorandul I. 

RABEI, dar și oaspeții: dr. PÂRVAN P., 
președintele Asociației Obștești „Par-
lamentul Independenței – Parlamen-
tul 90”; dr. hab. V. URSACHI, secretar 
științifi c secție științe reale, AȘM, bar-
dul M. ZGHEREA, doamna E. BOTIN și 
tânărul V. PLĂCINTĂ), care au participat 
la Marșul Unirii, defi lând de la CFR până 
la Parcul Unirii; la mitingul spontan de 
la Monumentul Unirii, unde au luat cu-
vânt T. BOTIN și E. BOTIN, prezentând 
Universitatea Tehnică a Moldovei; la 
sfi nțirea Monumentului Unirii, la care 
a participat și Prea Sfi nția Sa Patriarhul 
DANIEL; la ceremonia militară – defi -
larea trupelor și tehnicii militare (bd. 
1 decembrie 1918), la care a participat 
președintele K. IOHANIS; la impresio-
nantul concert „Cânt și sufl et românesc” 
cu Orchestra Națională „Lăutarii” din 
Chișinău (dirijor: Nicolae BOTGROS), 
Ansamblul folcloric al județului Alba 
(dirijor: Alexandru PAL), cunoscutul 
cântăreț Ionuț FULEA, mulți alți artiști. 
Iar colegii noștri Tudor și Elena BOTIN 
au reușit să convingă organizatorii con-
certului să le permită să intoneze în fața 
mulțimii un frumos îndemn la Unire din 
partea Universității Tehnice a Moldovei, 
culegând aplauze furtunoase.

A fost un mare eveniment cu o încărcă-
tură spirituală de neimaginat. Ar fi  fost 

o mare greșeală dacă nu am fi  reușit să 
participăm la acest important eveni-
ment spiritual, unic în felul său. A fost o 
zi frumoasă sub toate aspectele, Dom-
nul fericindu-ne cu mult soare și multă 
căldură sufl etească. Mii de oameni (se 
vorbește despre peste o sută de mii, 
populația urbei dublându-se în această 
zi) erau prezenți la multiplele eveni-
mente sau se primblau prin frumoasa 
Cetatea Albă Carolina medievală (sec. 
XVII), construită pe fortifi cațiile pre-
cedente ale Castrului Roman al Legiu-
nii a XIII-a Gemina (106 d.Hr.) și ceta-
tea Medievală Bălgrad (sec. XVI-XVII). 

Și pentru că toate lucrurile frumoa-
se au un sfârșit, spre seară, am urcat 
în microbuz și am luat cale întoarsă. 
Din cauza numărului foarte mare de 
participanți parcurgerea a cinci kilo-
metri până la ieșirea din oraș a durat 
peste două ore. În drum spre casă, ne-
am oprit la un frumos local turistic în 
apropiere de Brașov, unde am luat cina. 
Bardul de la Văleni Marcel ZGHEREA, 
un Tudor Gheorghe al Basarabiei, ne-a 
delectat cu excelente cântece patrioti-
ce și de sufl et. După care ne-am con-
tinuat calea spre Chișinău, unde am 
ajuns după 14 ore de mers. Obosiți, 
însă foarte satisfăcuți.

  Valeriu DULGHERU

Constelația sportului UTM – 2018

Campionul Dumitru CALMÎC 
omagiat la Anenii Noi

792 de militari instruiți la UTM, au jurat 
credință Patriei 


