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Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii
FCGC

Pentru mine 
Alma Mater – 
Mamă Hrănitoa-
re a fost UTM 
(IPC), zice cu 
mândrie absol-
ventul de mai 
ieri, dl Anatolie 
Zolotcov, astăzi 
viceministru al 
Dezvoltării Re-
gionale şi Con-
strucţii. La fel ca 
şi pentru zecile 
de mii de tineri, 
veniţi la carte 
din toate colţu-
rile ţării, oferin-
du-ne pregătirea 
necesară pentru 
o carieră ingine-
rească sclipitoa-
re, ridicând astfel standardul vieţii 
la individual, dar şi la general pe 
republică, deoarece fiecare tânăr 
inginer, ieşind din facultate cu 
un bogat bagaj de cunoştinţe, îşi 
suflecă mânecile, apucând să con-
struiască mereu în sus toate sec-
toarele economiei naționale.

– Am absolvit Facultatea de 
Construcții Industriale şi Civile, 
cum se numea atunci, în 1979, 
spune în continuare dl Zolotcov. 
Imediat după absolvire am lucrat 
pe şantier în calitate de maistru 
– construiam case din panouri 
prefabricate. Ulterior am fost in-
vitat la Alma Mater în calitate de 
colaborator ştiinţific, iar după sus-
ţinerea tezei de candidat în ştiinţe 
(egal azi cu doctor în ştiințe) la In-
stitutul de Construcţii din Odessa, 
am predat în aulele studenţeşti. 
Am predat cu plăcere, timp de 11 
ani, văzând în băieţii şi fetele ve-
niţi la studii în temei de la sate pe 
viitori specialişti asemănători mie, 

care sunt aş-
teptaţi pe şan-
tiere să ridice 
republica.

După pro-
clamarea In-
dependenţei, 
RM rămase 
fără normative 
în domeniul 
construcțiilor. 
Am venit 
atunci cu o 
inițiativă, în 
urma căreia s-a 
creat Centrul 
R e p u b l i c a n 
de Cercetări şi 
Reglementări 
în Construc-
ţii (CERCON), 
care a contri-

buit la elaborarea şi publicarea 
noilor normative, efectuând de 
asemenea cercetări ştiinţifice, ex-
pertize în construcţii, perfecţiona-
rea specialiştilor.

După un deceniu la CERCON, 
activează un timp în business, iar 
în 2009 este propus pentru res-
ponsabilul post de viceministru al 
Dezvoltării Regionale şi Construc-
ţii.

Această plină şi frumoasă bi-
ografie este şi dovada  valorii 
educaționale a Alma Mater, des-
pre care  dl Zolotcov vorbeşte cu 
un sentiment de profund respect, 
amintind cu recunoştinţă şi nu-
mele profesorilor care i-au clădit 
cariera: Iurie Izmailov, prof. univ., 
dr. hab., specialist notoriu în con-
strucţiile antiseismice; Eugen 
Lvovschi, prof. univ., dr. hab.; Mi-
hai Potârcă, prof. univ., dr. hab.; 
Dumitru Ungureanu, conf., dr.; 
Ion Ciupac, prof. univ., dr. hab.

Ideea construcţiei unei uzine 
mobile, care ar accelera fabricarea 
blocurilor monolite cu multe etaje 
prin substituirea muncii manuale 
cu procese automate este o ino-
vaţie în domeniul construcţiilor 
şi se bucură de o înaltă apreciere 
din partea specialiştilor. Întrucât 
sfera construcţiilor în Moldova 
este una dintre cele mai viabile şi 
prospere, profesorii FCGC-UTM, de 
comun acord cu specialiştii Com-
paniei de construcţii „Snopiten”, 
şi-au propus să aducă această idee 
inovatoare în atenţia Guvernului 
RM, care să-şi asume asigurarea fi-
nanciară, declarând ideea dată ca 
proiect de stat.

În acest scop 
la Chişinău a fost 
organizată o Con-
ferinţă ştiinţifică 
internaţ ională , 
în cadrul căre-
ia specialişti din 
diverse domenii 
(construcţii de 
maşini, automa-
tizări ale proce-
selor, tehnologii 
de betonare la 
construcţii mo-
nolite, tehnologii 
informaţionale, 
mecanică, studiul 
materialelor etc.) 
din Italia, Româ-
nia, Israel, Rusia, 
RM şi-au expus 
opinia vizavi de 
acest subiect.

Victor To-
poreţ, decanul FCGC, şi Nicolae 
Popescu, specialist principal la 
Compania de construcţii „Snopiten”, 
au menţionat că inovaţia în cauză 
presupune că munca manuală fie 
că lipseşte cu desăvârşire, fie că este 
infimă, deoarece uzina funcţionea-
ză în mod automat. Ca să fie mai 
intuitiv, a urmat demonstrarea unui 
film, în care inovaţia (uzina) a fost 

prezentată în procesul funcţiunii.
După cum s-a văzut, uzina dată 

funcţionează în mod automat, iar 
procesul de producţie are un ritm 
extrem de rapid. Cofrajele multi-
funcţionale de forma unor module 
foarte originale, grinzile şi planşeele 
construcţiei se aranjează în locurile 
cuvenite în mod automat. Ameste-
cul de beton se ridică, se toarnă şi se 
compactează în pereţi, iar armătu-
ra se leagă după cum o cer rigorile 
şi condiţiile de asemenea în mod 
automat, lăsându-se spaţiile nece-
sare pentru montarea ferestrelor şi 
uşilor. După ce se termină în felul 
acesta un etaj, mecanismele ridică 
în mod automat cofrajele la etajul 

următor, unde operaţiile de aşezare 
a grinzilor, planşeelor, ridicarea/tur-
narea/compactarea betonului se re-
petă de asemenea în mod automat. 
Etaj după etaj, blocul se înalţă rapid, 
iar în timpul întreruperilor necesa-
re se lucrează în flux, după aceleaşi 
principii, la blocul următor. Astfel, se 
obţine o productivitate uluitoare în 
construcţia de locuinţe.

S-au adus şi cifre concrete: după 
metoda respectivă se pot construi 5 
mii de apartamente anual.

Specialiştii prezenţi la eveniment 
au apreciat excepţionala inovaţie în 
construcţia monolitică, exprimând 
idei colaterale pentru acest proiect 
principial. Printre ideile punctate 
vom menţiona vidarea betonului, 
aceasta fiind o soluţie extraordinară 
de extragere a apei din beton pentru 
a accelera procesul de prizare a aces-
tuia în procesul de construcţie. E o 
idee deloc simplă, dacă e să ne gân-
dim că se lucrează cu o masă enormă 
de beton, implicând şi anumite mo-
dificări tehnologice.

Reprezentantul AGEPI a men-

ţionat că această inovaţie este una 
de excepţie, fiind recunoscută deja 
în străinătate şi înregistrată ca atare.

Participanţii la conferinţă au fost 
unanimi în propunerea ca această 
idee inovativă, extrem de serioasă 
şi foarte necesară în domeniul con-
strucţiilor, merită şi trebuie să ajun-
gă în atenţia structurilor de vârf ale 
statului.

Alma Mater 
i-a clădit destinul

Uzina mobilă multifuncţională

Facultatea de Construcţie (denumirea ini-
ţială) a  fost deschisă odată cu  fondarea IPC 
(1964), fiind  transferată din cadrul Universi-
tăţii de Stat. Primele înmatriculări la facultate, 
unde îşi făceau deja studiile (cu frecvenţă re-
dusă) studenţii a. I, II şi III, au avut loc în 1965. 

Dezvoltarea mediului industrial-economic 
a creat premise pentru deschiderea unor noi 
specialităţi, aferente domeniului: Geodezie, 
topografie şi cartografie, Evaluarea imobilului, 
Drept patrimonial, Îngineria şi managementul 

zăcămintelor, minerit, Ingineria antiincendii şi 
protecţie civilă,  Tehnologia prelucrării lemnului. 

Administraţia facultăţii, corpul profesoral 
şi-au axat activitatea pe ameliorarea bazei teh-
nico-materiale şi didactice a procesului instruc-
tiv-educaţional, ajustarea planurilor şi progra-
melor de studii la contextul noilor realizări din 
domeniile aferente specialităţilor Facultăţii, 
antrenarea cadrelor didactice tinere, a studen-
ţilor în activitatea de cercetare şiinţifică. Astfel, 
ţinând cont de deficienţele condiţiilor de teren 

şi seismicitate sporită a teritoriului RM, în 2006 
a fost creat Centrul de cercetări în domeniul com-
baterii proceselor geologice periculoase.

În acelaşi context, în premiereă pentru 
domeniul construcţiilor, a fost elaborat con-
ceptul Programului de Stat de cercetare Noi 
materiale, tehnologii şi echipamente pentru 
construcţii, direcţionat spre soluţionarea ne-
cesităţilor ramurii construcţiilor cu resurse 
materiale fabricate în baza resurselor naturale 
disponibile, inclusiv din deşeuri industriale.

Un alt aspect al activităţii desfăşurate de 
corpul profesoral al FCGC ţine de formarea 
continuă a specialiştilor din construcţii, desfă-
şurată în cadrul Centrului specializat de Perfec-
ţionare şi Recalificare a specialiştilor din dome-
niul construcţiilor, instituit în baza acordului 
de colaborare dintre UTM şi Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională şi Construcţii a RM din 
31.08.2005. În perioada 2005-2009 au trecut 
cursurile de perfecţionare cca 2500 de ingi-
ner-constructori.
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