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Una din principalele sub-
diviziuni didactico-ştiinţifice 
din cadrul Facultății de Ingi-
nerie Mecanică, Industrială 
şi Transporturi a UTM – De-
partamentul Transporturi – a 
marcat zilele acestea 40 de ani 
de la lansarea programului de 
pregătire a cadrelor inginereşti 
în domeniul transportului. Pe 
22 mai 2015 acest frumos ju-
bileu a fost consemnat prin 
conferința ştiințifico-practică 
„Transporturi: inginerie, eco-
nomie şi management”, iar 
pe 23 mai absolvenții tuturor  
promoțiilor şi-au dat întâlnire 
la Alma Mater.

Oameni albiți de vremuri 
și de experiența vieții, dar 
radioși și fericiți pentru că au 
răzbit în viață au revenit la 
facultate ca să-și revadă pro-
fesorii și colegii de altă dată, 
să depene amintiri și să retră-
iască împreună frumusețea 
anilor de studenție. 

Cuvinte de aleasă prețuire 

și înalte aprecieri au rostit de 
la tribuna festivității acad. Ion 
Bostan, rectorul UTM, Valen-
tin Amariei, prorector, Vic-
tor Ceban, actualul șef al De-
partamentului Transporturi,  
Vasile Cartofeanu, decanul 
FIMIT, profesori de ieri și de 
azi, absolvenți ai diferitelor 
promoții.

De-a lungul anilor cate-
dra și-a modificat denumirea 
în câteva rânduri, numindu-
se inițial  „Transportul Auto”, 
apoi „Inginerie și manage-
ment în transport”, iar din 
2014 – Departamentul Trans-
porturi. Conducerea catedrei 
și-a asumat-o inițial dl Vitalie 
Scalnâi, părintele-fondator, 
conf. univ., dr. (1975-1985; 
1993-1998), iar ulterior la 
cârma acesteia s-au perindat: 
Vasile Calmuţchi, prof.univ., 
dr. hab. (1985-1992); Vladi-
mir Poroseatcovschi (1992-
1993); Valentin Amariei, 
conf. univ., dr. (1997-1999, 

catedra IMT); Vladimir Ene, 
conf.univ., dr. (1998-2008, ca-
tedra TA); Tudor Alcaz, conf.
univ., dr. (1999-2007, catedra 
IMT); Victor Ceban, conf. 
univ., dr. (2007-2014, catedra 
IMT); Ilie Manoli,conf. univ., 
dr. (2008-2014, catedra TA). 

Printre numeroșii abso-
lvenți la întâlnirea jubiliară 
au fost nume cunoscute azi 
în toată țara: Eugen Staşcov 
– directorul Institutului de 
Dezvoltare a Proprietății 
Intelectuale „Indeprin” SRL 
(promoția-1977), Veaceslav 
Untilă – președintele Co-
misiei securitate națională, 
apărare și ordine publi-
că a Parlamentului RM 
(promoția-1978), Grigore 
Bernavschi – președintele 
Asociației Internaționale a 
Transportatorilor Auto din 
Moldova (promoția-1986), 
Tudor Rusu –  vicepreședinte 
al Uniunii Transportatorilor și 
Drumarilor, și mulți alții. 

Departamentul Transporturi – 
40 de ani de la fondare

Cu drag pentru 
ELENA PLĂCINTĂ 
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S-a născut la 26 mai 1955 

în com. Vărzărești, jud. Un-
gheni. Activează în cadrul 
Bibliotecii tehnico-știinţifice 
a UTM de peste 35 de ani. 
Deține gradul superior de ca-
lificare acordat personalului 
de specialitate din biblioteci. 

A elaborat 15 indici bi-
bliografici, peste 150 de re-
ferinţe tematice executate la 
cerere; timp de două decenii 
a susținut lecţii de formare 
a culturii informaţiei pentru 
studenţii a. I și IV. A fost antre-
nată în elaborarea bibliogra-
fiei publicaţiilor și invenţiilor 
profesorilor și cercetătorilor 
UTM – „Personalităţi univer-
sitare în știinţă și tehnică”, în 
baza cărora au fost alcătui-
te 12 e-fișiere tematice, cca 
500 e-fișiere personale. Re-
zultatele au fost înregistrate 
la AGEPI, cu drept de autor 
(Certificat. Seria BD Nr 3636. 
2013). Promovează ideea de 
colaborare cu bibliotecile de 
profil tehnic din țară – CID 
AGEPI, Biblioteca republica-
nă tehnico-știinţifică. 

A participat la diverse 
concursuri naționale din do-
meniul biblioteconomiei, 
obținând Premiul I pentru lu-
crarea „Ion Bostan. Biobiblio-
grafie” (1999), Premiul III pen-
tru biobibliografia „Ilie Botez” 
(2014), titlul „Cel mai bun 
bibliotecar al anului” (1999, 
2004, 2013). Cu dragoste 
pentru profesie și tradiția 
populară, a confecționat 
(croșetă) emblema clubului 
BiblioArtis, lozinca-pancartă 

„Mărțișorul românesc”, pan-
cartele „Crăciun fericit”, „Măr-
ţișor”, „Basarabia”.

A fost apreciat meritul ce 
îi revine la întocmirea rapor-
tului „Activitatea BTȘ UTM în 
anul 2014” și la elaborarea 
lucrării „Inventatorii UTM. 
Bibliografia invenţiilor: 1964-
2014”.

În 2014 a fost decorată cu 
Medalia jubiliară 50 ani UTM 
și Distincţia Supremă a UTM 
– Insigna de onoare.

Colectivul BTŞ o felicită 
pe Doamna Elena Plăcintă 
cu ocazia frumoasei aniver-
sări, dorindu-i multă sănă-
tate, împliniri profesionale, 
bucurie de la cei dragi, recu-
noștinţa și stima utilizatori-
lor bibliotecii.

În numele colegilor,
Zinaida Stratan,

director BTŞ UTM

Aniversări

Orice instituţie se ţine pe oa-
meni. Își are temerarii săi și Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei. Numele 
lor s-au înzidit în biografia insti-
tuţiei încă de la fondare (1964) și 
de atunci, de peste o jumătate de 
secol, trudesc cu râvnă întru pros-
perarea ei. Unul dintre ei este și Ion 
Valuță, profesor de matematică. Un 
nume devenit cunoscut prin tot 
ce a făurit pentru instituția care i-a 
devenit o a doua casă și în general 
pentru dezvoltarea învățământului 
național. Descendent dintr-o fami-
lie care și-a lăsat amprenta în istoria 
statului, învăţământului și ingineriei 
autohtone, profesorul nostru Ion 
Valuță este o întruchipare a calită-
ţilor și aspiraţiilor predecesorilor săi 
celebri. Este vorba de politicianul 
Ion Valuță, care la 1918 în calitate 
de membru al Sfatului Ţării a sem-
nat Actul Unirii Basarabiei cu Româ-
nia. Fratele său, Marcu, organizator 
și mulţi ani director al Liceului „Ion 
Creangă” din Bălţi, tot el iniţiind și 
construcţia clădirii instituţiei, astăzi 
o mândrie a Bălţiului, fiind și direc-
tor al revistei bălţene „Cuget Mol-
dovenesc”. Un alt Valuță, Vladimir, a 
fost inginer de aviație, colaborator 
al Institutului Central de Aerohidro-
dinamică „N. Jukovski”. Un al doilea 
Ion Valuţă, frate cu inginerul de avi-
aţie amintit mai sus, organizator și 
director al școlii din s. Dondușeni, 
unul din primii membri-fondatori 
ai Asociaţiei Învăţătorilor din jud. 
Soroca, activist în Societatea „Astra” 
în 1920-1940, era tatăl celui de-al 
treilea Ion Valuță, profesorul nostru 
de la UTM.

Ion Valuță, profesor de ma-
tematică la UTM, s-a născut la 29 
mai 1930 în com. Dondușeni, pla-
sa Târnova, jud. Soroca, România, 
azi r.Dondușeni, RM. Absolvent 

al Institutului Pedagogic din Chi-
șinău, Facultatea Fizică și Mate-
matică și al doctoranturii Univer-
sităţii „M. Lomonosov” din Mos-
cova – în 1963 a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe fizico-matematice 
„Congruenţe şi endomorfisme în 
algebre universale”, sub conducerea 
renumitului algebrist, prof. A. Ku-
roș.  În  1965  i  se  conferă  titlul  de 
conferenţiar, în 1983 – de profesor 
universitar.

Acum, de la înălţimea vârstei 
venerabile pe care o rotunjește, își 
amintește cu nostalgie de primii 
pași în cariera sa didactică. În toam-
na anului 1949, fiind student în a.III, 
i s-a propus să suplinească un învă-
ţător. Timp de două luni a predat ore 
de matematică în cl. a VI-a. A fost un 
stagiu de pomină. În anii următori, 
în timpul stagiilor de vară, a predat 
geometria la secţia cu frecvenţă re-
dusă a Școlii pedagogice din Bălţi, 
unde avea grupe de la „A” până la 
„P”. După absolvirea facultăţii (1951) 
a fost numit titular la Școala peda-
gogică din Călărași. În 1952  a fost 
transferat la Institutul Pedagogic 
din Tiraspol, unde a avansat de la 
postul de asistent până la cel de 
decan al Facultății de Fizică și Ma-
tematică. În 1964 acceptă invitaţia 
primului rector al Institutului Poli-
tehnic din Chișinău, S.Rădăuţan, de 
a organiza Catedra de Matematică 
Superioară. Aici s-a implicat în atra-
gerea la studii a tinerilor și formarea 
unui colectiv de profesori, care a 
pus bazele instruirii matematice la 
Politehnica noastră: V.Lunchievici, 
V.Rojco, I.Pleșcan, P.Osmătescu, 
P.Ciumac, A.Cosaciova, A.Spinei, 
M. Coban, cărora li s-au alăturat I. 
Goriuc și M. Chiosa – absolvenţi ai 
Universităţii din Moscova, dar și ai 
instituţiilor locale – I.Şcerbaţschi, 
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universală cu congruenţe regulare 
necomutative), matematica aplica-
tă, metodologia matematicii, teoria 
informaticii. Conducător știinţific 
a 6 teze de doctor în știinţe fizico-
matematice. Are în palmares 150 
lucrări publicate, 4 manuale, câteva 
monografii.  

Prof. Ion Valuţă ne-a dezvălu-
it și unele idei ale sale vizavi de 
actualul sistem de învăţământ, 
menţionând necesitatea soluţio-
nării stringente a două mari pro-
bleme: 1) deschiderea unor școli 
de elită pentru elevii cu deosebite 
calităţi în asimilarea știinţelor; 2) 
înfiinţarea unor școli cu profesori 
bine pregătiţi, la cotă net superi-
oară peste medie. Astfel am putea 
pune bazele unei elite intelectual-
universale, care să orienteze sis-
temul spre un progres continuu. 
Consideră că situaţia cu notele 
umflate, cumpărate sau obţinute 
prin cumetrism, trebuie curmată 
neapărat. Însă e puţin să aplicăm 
intransigenţa doar la examenele 
de BAC. Intransigenţa trebuie apli-
cată în întreg sistemul. În clasele 
superioare trebuie să fie prevăzu-
te evaluări ministeriale unice, în 
care să fie implicați și profesorii 
universitari. O stringență este și ri-
dicarea calificării cadrelor pedago-
gice prin cursuri pedagogice, iar 
salarizarea să crească substanțial, 
în funcţie de gradaţiile obţinute. 
În ceea ce ţine de optimizările ce 
se produc în învăţământ, soldate 
cu lichidarea unor instituții din 
lipsă de copii, înțelege că acestea 
sunt o consecință a situației soci-
al-demografice. Dar acestea tre-
buie bine chibzuite. În opinia sa, 
în fiecare sat trebuie să existe cel 
puțin un învățător, un medic și un 
preot, adică trebuie să existe gră-
diniţe și școli primare. E poziţia sa 
fermă, pe care și-a format-o de-a 
lungul celor 65 de ani de activitate 
pedagogică. 

P.Sclifos, T.Lopușneac, M.Bulat, 
L.Bivol (cu doctorantura în ci-
bernetica tehnică), Şt.Odobescu, 
V.Parasca, V.Drăgan, Mihai și Ma-
ria Izman, actualul șef al catedrei 
L.Dohotaru.

În perioada 1964-
1967, fiind secretar 
al partkomului, a dat 
dovadă de capacita-
tea de a-i ţine la dis-
tanţă pe comuniștii 
agresivi, doritori să 
intervină în activi-
tatea rectoratului. 
În primăvara anului 
1966, susţinut de 
rectorul Rădăuţan, a 
reușit să-l convingă 
pe „atotputernicul” 
Bodiul de a-i atribui 
Politehnicii un teren 
de 34 ha pentru cam-
pusul Râșcani. Îi re-
vine și meritul de a fi contribuit la 
scoaterea din anonimat a IPC pe 
plan unional: în 1967 IPC este vizitat 
de primul cosmonaut Iuri Gagarin, 
iar în 1973 – de doi mari fizicieni 
sovietici, laureaţi ai Premiului Nobel 
– N. Basov și A. Prohorov.

În 1967-1975 și-a manifestat 
calitățile de organizator în funcția 
de prorector pentru știinţă prin or-
ganizarea conferinţelor știinţifice in-
clusiv la nivel unional, editarea mo-
nografiilor, revistelor, manualelor în 
limba română, înființarea Doctoran-
turii. Este venerat de cei pe care i-a 
îndrumat să-și susţină doctoratele, 
fiind puntea de legătură cu cele mai 
cunoscute centre universitare din 
Moscova și Leningrad. El însuși a pu-

blicat numeroase articole știinţifice, 
metodice, monografii, manuale, în-
tre care și culegerea „Elemente de 
istorie a matematicii și matematica 
în RM” – o superbă istorie a mate-
maticii, devenită carte de căpătâi 
pentru tinerii studioși. 

Legile de atunci şi-au lăsat însă 
amprenta în biografia sa. După 
„moda” acelor timpuri, „cei de sus” 
au declanșat o aprigă luptă cu „na-
ţionalismul”: au eliminat din biblio-
teci manualele traduse în limba ro-
mână, au trecut școlile superioare, 

cu unele excepţii, 
la studii în limba 
rusă, punând în 
mare dificultate 
absolvenţii școli-
lor moldovenești. 
Intra și Politehnica 
în acel „plan”. Pro-
curatura a inten-
tat un dosar penal 
„asupra furtului de 
bani în secţia de 
cercetări știinţifice 
a IPC”, de care era 
responsabil pro-
rectorul Valuţă. În 
pofida presiunilor 
exercitate, revizorii 

nu au putut face dovada pretinselor 
încălcări. Cu toate acestea, epurarea 
cadrelor naţionale de conducere nu 
a putut fi evitată. Așa s-a lăsat de 
prorectorat, dedicându-se profe-
soratului. S-a manifestat plenar în 
organizarea procesului de învăţă-
mânt, elaborarea programelor ana-
litice, materialelor didactice, preda-
rea cursurilor normative și speciale; 
a ţinut prelegeri la Universitatea de 
Stat din Chișinău, Universitatea Pe-
dagogică din Kuleab, Tadjikistan, fi-
liala Chișinău a Universităţii Moder-
ne Umanistice din Moscova, unde i 
se conferă titlul de profesor emerit.

Interesele sale știinţifice se pla-
sează în teoria algebrei universale (îi 
aparţine primul exemplu de algebră 

Ei au fost salutați de 
reputați reprezentanți ai do-
meniului: Gheorghe Ambro-
si, șef Direcție transport rutier 
a Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor, 
Minu Mitrea – prof. dr. ing., 
secretar general al Societății 
Inginerilor de Automobile 
din România, Dumitru No-
vorojdin – dr. hab., prof.
univ., șef Catedră „Transport 
Auto” a Universității Agrare 
de Stat din Moldova, Boris 
Rusu – directorul Colegiului 
de Transporturi din Chișinău, 
prof., dr. hab. Dumitru Solo-
mon – rectorul Academiei de 
Transporturi, Informatică și 
Comunicații, Igor Gamrețchi 
– șef Direcției transport pu-
blic și căi de comunicare a 
Primăriei Chișinău. 

Pe parcursul celor patru 
decenii au fost lansate 38 
promoții de absolvenți cu 
peste 5000 de specialiști în 
domeniu. Profesorii catedrei 
au editat peste 200 de lucrări 
didactico-metodice – ma-
nuale, cursuri universitare, 
lucrări didactice, indicații me-
todice, publicate 1065 lucrări 
științifice, realizate multiple 
proiecte științifice cu aplica-
rea rezultatelor în economia 
națională. 

Componența actuală 
a Departamentului inclu-
de 30 de titulari, inclusiv 15 
conferențiari universitari, 10 
lectori superior, 5 lectori uni-
versitari, precum și 12 cumu-
larzi.


