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În fiecare an, începând 
din 2005, în ultima vineri a 
lunii septembrie, la inițiativa 
UE, în sute de oraşe europene 
se desfășoară concomitent 
Noaptea  cercetătorilor eu-
ropeni (NCE).   Evenimentul 
constituie o platformă reală 
de conștientizare a locului și 
rolului științei contempora-
ne în asigurarea progresului 
și dezvoltarea societății, de 
diseminare a rezultatelor 
cercetătorilor, de propunere 
a unor oferte de transfer teh-
nologic. 

Anul acesta evenimentul 
a fost organizat în contextul 
programului de cercetare al 
Uniunii Europene „Orizont 
2020”. La 25 septembrie 2015 
Chișinăul, pentru a doua 
oară după anul 2013, a fost 
gazda NCE. Corturile a peste 
40 de instituții de cercetare 
și universități din țară și de 
peste hotare, au fost ampla-
sate în orășelul știinţific din 
Scuarul AȘM. Printre oaspeții 
de onoare ai evenimentului 
s-au aflat Prim-ministrul RM 
Valeriu STRELEŢ, ambasa-
dorul Uniunii Europene în 
RM Pirkka TAPIOLA, vicemi-
nistrul afacerilor externe și 

integrării europene Daniela 
CUJBĂ, deputați în Parla-
ment, miniștri, alte persoa-
ne oficiale. La NCE a parti-
cipat și o echipă din partea 
universității noastre, care a 
prezentat mostre de apara-
te, echipamente, standuri și 
oferte inovaționale. 

Referindu-se la reali-
zările cercetătorilor UTM 
prezentate la eveniment, 
dr. hab., prof. univ. Valerian 
DOROGAN, prorector pen-
tru știință, a menționat că 
realizările științifice ale cer-
cetătorilor UTM sunt înalt 
apreciate în țară și departe 
de hotarele RM. La ediția 
a doua a evenimentului 
„Noaptea cercetătorilor eu-
ropeni-2015” subdiviziunile 
de cercetare ale UTM s-au 
prezentat cu cele mai noi 
realizări. Pe un stand sunt 
expuse propuneri ingenioa-
se de elaborare a producției 
poligrafice, făcute în cadrul 
Catedrei design și tehno-
logii poligrafice a Facultății 
de Industrie Ușoară, aceasta 
fiind unica facultate din țară, 
care pregătește specialiști în 
tehnoredactare, machetare 
computerizată și tehnologii 

de imprimare, designul pro-
duselor poligrafice. 

Centrul Național de Teh-
nologii Spațiale al UTM a 
adus la cunoștința publicului 
materialele privind experi-
mentul de testare a modu-
lului electronic de captare și 
transmisiune a datelor tele-
metrice și a imaginilor, des-
tinat primului microsatelit 
autohton „Republica Moldo-
va”. În cadrul experimentului, 
pe 21 septembrie 2015, din 
com. Bujor, Hâncești, în pre-
mieră,  modulul respectiv a 
fost lansat în stratosferă cu 
un balon cu heliu, care a ate-
rizat cu parașuta în apropiere 
de s.Drăsliceni, Criuleni. Zbo-
rul a durat 3 ore și 5 minute, 
iar balonul a atins altitudinea 
de 27.667 m. Echipamentul 
testat și-a dovedit fiabilita-
tea, iar calitatea informațiilor 
transmise este bună. 

În condițiile crizei ener-
getice un interes deosebit 
trezesc corpurile de iluminat 
pe bază de LED-uri.  Cerce-
tătorii Laboratorului de mi-
cro-optoelectronică al UTM 
au prezentat la NCE lămpi 
cu puterea de 5-60 wați, care 
pot fi utilizate pentru ilumi-
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Profesorii UTM în antologia 
„PEDAGOGI ROMÂNI 
NOTORII (din Basarabia 
interbelică și postbelică)”
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Pe 11 
septembrie 
2015 la Bi-
b l i o t e c a 
N a ț i o n a l ă 
din Chișinău 
a avut loc 
lansarea vo-
lumului II 
„PEDAGOGI 
R O M Â N I 
NOTORII DIN 
BASARABIA 
INTERBELICĂ 
ȘI POSTBELI-
CĂ”, apărut 
de curând 
la Editura 
„Pontos”. Co-
ordonatorul 
v o l u m u l u i , 
Virgil MÂN-
DÂCANU, dr. 
hab., prof. 
univ., la UPS 

„Ion Creangă” din Chișinău, a reușit să adune în 355 de pa-
gini un număr apreciabil de schițe, reflectând tezaurul pe-
dagogic clădit pe parcursul anilor în procesul de educare a 
generațiilor care au format și formează țara. 

Printre portretele incluse în această antologie pedago-
gică se află și două personalități didactice de la UTM: recto-
rul Ion BOSTAN și profesorul Vladimir CARAGANCIU. 

Autorul schițelor respective, Valeriu DULGHERU, de 
asemenea profesor la UTM, descrie cu profunzime osârdia 
demonstrată de Ion BOSTAN în devotamentul său peda-
gogic de a sluji cauzei umaniste la educarea noilor rânduri 
de tineri ingineri, conducând cu deosebit vizionarism Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei pe post de rector peste 22 
de ani. Schița conține amănunte convingătoare privitor la 
munca la fel de devotată a dlui Ion Bostan și pe tărâmul cer-
cetărilor științifico-tehnice recunoscute pe plan național și 
internațional.

Schița dedicată profesorului Vladimir CARAGANCIU 
scoate în evidență același devotament pedagogic cerut 
întotdeauna în cauza formării omului, astfel ca acesta să 
poată servi patria în chip autentic cetățenesc.

Autorul schițelor Valeriu Dulgheru oferă cititoru-
lui și portretele creative ale altor doi profesori pe vatra 
învățământului superior basarabean: Gheorghe GHIDIRIM, 
profesor în domeniul medicinii, și Eugeniu GREBENICOV, 
savant astronomic. 

Volumul a sublimat bogăția și valoarea spirituală a seg-
mentului școlar în cultura basarabeană, avându-se în vede-
re cunoscutul adevăr că numai prin școală se poate ridica 
o națiune. 

narea încăperilor și a ilumi-
natului stradal. Corpurile de 
iluminat respective au fost 
elaborate de cercetătorii 
noștri în baza LED-urilor de 
ultima generație, fabricate 
în Japonia și SUA. Organi-
zând producerea acestor ar-
ticole în Moldova, s-ar putea 
obține următoarele avan-

taje: vor fi create locuri noi 
de muncă scientointensivă; 
lămpile propuse au o dura-
tă de exploatare de 100 mii 
ore, față de 20 mii ore ale ce-
lor de import; întreprinderea 
producătoare ar asigura 
deservirea garantată post in-
stalare a lămpilor (la cele de 
import nimeni nu garantea-

ză deservirea lor).
Iar cercetătorii Departa-

mentului bazele proiectării 
mașinilor sistemelor s-au 
prezentat, tradițional, cu 
elaborări de ultima oră pri-
vind transmisiile planetare 
precesionale și sistemele de 
conversie a energiilor rege-
nerabile.

Nocturna bibliotecilor
În data de 24 septembrie 2015 Bibli-

oteca tehnico-știinţifică a UTM a orga-
nizat în parcul-muzeu al tehnicii în aer 
liber din campusul universitar Râșcani 
un eveniment cultural inedit pentru 
împătimiții de „cetitul cărților” –  Noc-
turna bibliotecilor-2015. 

Pe fundalul unui recital muzical 
susținut de Fanfara UTM, manifestarea 
cu genericul „Profesorul și cartea” a de-
butat cu o expoziție de publicații ale 
invitaţilor speciali ai Nocturnei: conf. 
univ., dr. Aurel MARINCIUC, prof. univ., 
dr. hab. Valeriu DULGHERU, prof., di-
rector Editura „Tehnica-Info” Alexandru 
MARIN, conf. univ. Victor COBZAC, conf. 
univ. Liviu CARCEA, director al Filierei 

Francofone „Informatica”, ș.a. 
În deschiderea evenimentului, mo-

deratoarea Georgeta GHENGHEA, di-
rector-adjunct al BTȘ, a menționat că 
Nocturna se află deja la a doua ediție, 
anul trecut Biblioteca UTM dând startul 
Nocturnei bibliotecilor din RM, care tin-
de să devină o tradiţie, alături de Noap-
tea muzeelor și Noaptea cercetătorilor. 
Scopul este unul nobil și foarte util: de 
a pune în valoare profesorii și lucrările 
lor, a face cunoscute și a promova servi-
ciile de bibliotecă, a demonstra solida-
ritate cu bibliotecile din ţară și de peste 
hotare și nu în ultimul rând – a lega noi 
prietenii și a petrece o seară frumoasă 
de toamnă, aducând un omagiu super-

belor creaţii ale omului: literaturii, mu-
zicii, bibliotecii.

La eveniment au participat prorec-
torul UTM pentru cercetare științifică 
Valerian DOROGAN, reprezentantul 
Agenţiei Universitare Francofone din 
RM Claudia VIȘAN, decani, profesori, 
studenți.

Programul a inclus momente litera-
re și muzicale dedicate Anului Grigore 
VIERU, surpriza serii fiind un recital 
de muzică folk cu interpretul Marcel 
ZGHEREA. Pe tot parcursul Nocturnei 
bibliotecarii au dăruit oaspeţilor cărţi și 
reviste din bibliotecile personale și au 
împărțit „fluturași” cu citate despre car-
te şi lectură. 

Întreaga activitate a uni-
versității este orientată spre 
formarea personalităţii stu-
dentului. Biblioteca universi-
tară este parte integrantă a 
procesului instructiv-educa-
tiv și de cercetare. Ea însoţeș-
te și influenţează dinamica 
învăţământului, determină 
calitatea procesului de învă-
ţare. Frecventarea bibliotecii 
de către studenţi este o nece-
sitate cu profunde implicaţii 
educative. 

Biblioteca Tehnico-știinţi-
fică UTM deține cca 1 mil. de 
documente, inclusiv cărţi – 
712 mii, 250 mii lucrări didac-
tico-metodice. Anual, colecţi-
ile bibliotecii se completează 
cu 10-12 mii de documente: 
monografii, manuale, tratate, 
enciclopedii, dicţionare, acte 
normative, ediţii speciale, pe-
riodice, anuare din toate do-
meniile știinţei și tehnicii. 

Biblioteca UTM are o 
structură complexă: 9 servi-
cii de împrumut, 10 săli de 
lectură (de referinţă, ediţii 
speciale, colecţia știinţifică, 
beletristică). Majoritatea sub-
diviziunilor sunt dislocate 
la facultăţi și oferă o gamă 
variată de servicii: împrumut 
de publicaţii la domiciliu; 
consultarea documentelor 
în sălile de lectură; consul-
tarea cataloagelor tradiţio-
nale (alfabetic, sistematic) și 

catalogul electronic OPAC; 
împrumut interbibliotecar; 
acces INTERNET (pentru stu-
diu și cercetare); consultarea 
bazelor de date și surselor 
informaţionale ale biblioteci-
lor din diferite ţări; asistenţă 
informaţional-bibliografică; 
întocmirea bibliografiilor la 
cerere; referinţe bibliografice; 
atribuirea indicelui CZU (Cla-
sificarea Zecimală Universală) 
lucrărilor știinţifice; activităţi 
culturale.

Pentru a ajuta utilizatorii 
să se orienteze în torentul 
informaţional și să benefi-
cieze eficient de serviciile 
bibliotecar-bibliografice, or-
ganizăm lecţii, consultaţii, 
practicumuri bibliologice, în 
cadrul cărora explicăm cum 
este organizată și funcţio-
nează biblioteca, ce servicii 
oferă, care sunt instrumen-
tele bibliografice de căutare 
a informaţiei etc. O realizare 
importantă este deservirea 
utilizatorilor cu documente 
electronice. Colecția numă-
ră cca 1000 cărți în format 
electronic: cursuri, materia-
le didactice, manuale digi-
tizate. Asigurăm accesul la 
Catalogul Electronic al BTȘ, 
bazele de date Springer Link, 
Cambridge Journals, Oxford 
reference, WIPO, OECD, FIPS, 
servicii Internet.

Pe site-ul Bibliotecii www.

library.utm.md este insera-
tă expoziţia virtuală a noilor 
publicaţii incluse în colecţii; 
comunicarea cu utilizatorii 
se efectuează prin interme-
diul rubricilor „Întreabă bibli-
otecarul”, „Propuneri pentru 
achiziţii”, „Boxa de idei”. Anu-
al, Biblioteca editează indici 
bibliografici, organizează Zile 
de Informare, expoziţii de 
carte (informative și tema-
tice). Organizăm și activităţi 
cultural-educative consacra-
te personalităţilor, evenimen-
telor, datelor remarcabile, 
desfășurăm activităţi în ca-
drul programelor „Open Ac-
cess”, „În sprijinul studenților 
a.I”, „Orizontul profesiei ingi-
nerești”, „În ajutor licenţiatu-
lui”, „Ziua utilizatorului”.

Biblioteca se aliniază tu-
turor schimbărilor din cadrul 
procesului didactic și edu-
cativ. În contextul partene-
riatelor cu cadrele didactice, 
decanatele și catedrele sunt 
coordonate activităţile de 
organizare a procesului de 
informare, de selecţie a pu-
blicaţiilor, de lansare a mani-
festărilor culturale. 

În comun cu 7 biblio-
teci universitare din țară și 4 
de peste hotare BTȘ a UTM 
participă în Proiectul Tem-
pus „Modern Information 
Services for improvement 
Study Quality”. Conceptul 

acestui proiect prevede dez-
voltarea bibliotecii în pas cu 
reformele din învăţământ și 
cercetare pentru a corespun-
de modelului european de 
„bibliotecă informaţională”. 
Se conturează necesitatea in-
tegrării în spaţiul educaţional 
și de cercetare european. Se 
impune coordonarea efortu-
rilor bibliotecilor pentru dez-
voltarea resurselor informaţi-
onale și crearea unor servicii 
inovative, aprobarea la nivel 
național a unui program de 
instruire pentru formarea 
culturii informaţiei a utiliza-
torilor. Se reliefează tendința 
de transformare a biblioteci-
lor universitare în centre de 
informare prin dezvoltarea 
colecţiilor electronice și fa-
cilitarea accesului la resurse 
informaţionale relevante. La 
fel, este necesară elaborarea 
unei politici privind repozito-
riile instituţionale. 

Prin intermediul activită-
ţilor sale Biblioteca își propu-
ne să contribuie la educaţia 
armonioasă a viitorilor ingi-
neri, la dezvoltarea culturii 
personale și deprinderilor de 
studiu universal.

Zinaida Stratan, director 
Georgeta Ghenghea, 

director-adjunct,
Biblioteca 
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