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Studenţii şi-au etalat lucrările la 
Expoziţia „Creaţia deschide Universul”
Pe 8 mai 2014, în somp-
tuosul edificiu al Centrului 
de Excelenţă al UTM din 
campusul Râşcani a fost 
inaugurată a III-a ediţie 
a Expoziţiei lucrărilor 
studenţeşti „Creaţia 
deschide Universul”, 
dedicată Zilei Europei şi 
prilejuită de apropiatul 
jubileu de 50 de ani al 
UTM.

Pe 23 mai 2014 la UTM a avut loc 
Concursul studenţesc internaţional „In-
gineria Sistemelor Microelectronice - 
Sergiu Rădăuţan”, ediţia a IV-a, dedica-
tă semicentenarului UTM. Organizator: 
Catedra Microelectronică şi inginerie 
biomedicală (şef – Victor Şontea, prof. 
univ., dr.). Au participat 22 de echipe 
(50 studenţi), inclusiv 7 din România, 
în frunte cu dl Călin Corciovă, profesor 

la Facultatea de Bioinginerie Medicală, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie, 
Iaşi.

Echipele au demonstrat aplicaţii în 
domeniile: electronică, circuite progra-
mabile, dispozitive semiconductoare, 
sisteme cu microcontrolere, dispozitive 
biomedicale. După prezentarea teore-
tică a urmat demonstrarea funcţionali-
tăţii dispozitivelor. Paralel, studenţii din 

România au făcut şi „descoperirea” gran-
dioasei Expoziţii a lucrărilor studenţeşti 
„Creaţia deschide Universul”. 

La eveniment au participat repre-
zentanţi ai UTM, AŞM şi firmelor de pro-
fil din RM, prezenţa lor fiind stimulatorie 
pe linia aprofundării cercetărilor tehni-
co-ştiinţifice şi a legăturii intrinseci din-
tre UTM şi mediul economic. 

(Urmare în pag. 3)

În cadrul galei „10  pen-
tru Moldova”, organizat pe 7 
aprilie 2014 de postul Publi-
ka TV, a fost premiată exce-
lenţa în zece domenii, tele-
spectatorii fiind cei care, în 
baza unui sondaj de opinie 
realizat la nivel naţional, au 
desemnat elitele naţiunii.

Rectorul UTM, acad. Ion 
Bostan, a fost desemnat câş-
tigător la categoria „Omul de 
ştiinţă al anului”. Iurie Lean-
că a  primit trofeul „Politicia-
nul anului”. Iar dintre miniştri, 

s-a evidenţiat şefa diploma-
ţiei moldoveneşti,  Natalia 
Gherman.  Premiul „Priete-
nul Moldovei” i-a revenit co-
misarului european pentru 
extindere,  Stefan Fule. Igor 
Boţan – laureat la  catego-
ria „Analişti politici”, Anatol 
Stati  – „Om de afaceri”, Ni-
colae Botgros  – „Interpretul 
anului”, Eugen Doga  – „Om 
de cultură”, Constantin Ţuţu – 
„Sportivul anului”, Veaceslav 
Balacci – „Bloggerul anului”.

„Ingineria Sistemelor Microelectronice - Sergiu Rădăuţan”

Ziua Europei sărbătorită la UTM

Concomitent s-a produs 
şi tradiţionalul eveniment al 
Uşilor Deschise (în reluare, 
primul având loc în aprilie 
2014), pentru elevii claselor 
absolvente din şcoli, licee, 
colegii, dornici să descopere 
fascinantul univers al ingine-
riei, pe care UTM îi aşteaptă la 
Admiterea-2014.

La festivitatea de inaugu-
rare a celor două manifestări 
ne-au onorat cu prezenţa 
Prim-ministrul RM – Iurie 
Leancă, ministrul Educaţi-
ei – Maia Sandu, ministrul 
Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare – Vasile Bumacov, 
prim-vicepreşedintele AŞM 
– Ion Tighineanu, preşedin-
tele CNAA – Valeriu Canţer, 
vicedirector general al AGEPI 
– Svetlana Munteanu, precum 
şi reprezentanţi ai agenţilor 
economici, între care directo-
rul general şi directorul tehnic 
al ÎS „Radiocomunicaţii” – Mi-
hail Iacob şi Veaceslav Pascal, 
directorul companiei de con-
strucţii „Dansicons” – Iurie Dâr-
da, DHS al UTM, autorul mai 
multor blocuri de locuit din 
orăşelul UTM din campusul 
Râşcani şi al impozantului edi-
ficiu al Centrului de Excelenţă, 
care a găzduit evenimentul. 
Oaspeţii au avut ocazia  de a 
se familiariza cu cele mai noi 
realizări şi inovaţii inginereşti 
ale studenţilor, masteranzilor, 
doctoranzilor şi profesorilor 
UTM în domeniile design in-
terior, industrial, vestimentar, 
poligrafic, arhitectură, ener-
getică, mecanică, electronică 
şi telecomunicaţii, construcţia 
de maşini, construcţii civile, 
transporturi etc.

Concurs studenţesc internaţional

Acad. Ion Bostan – 
„Omul de ştiinţă 
al anului 2014” 

Gala „10 pentru Moldova”

Manifestarea a fost des-
chisă cu un mesaj de salut de 
către rectorul UTM, acad. Ion 
Bostan. 

Invitat la tribună, Premie-
rul Iurie Leancă a felicitat cor-
pul profesoral al UTM pentru 
meritele şi realizările universi-
tăţii, dar şi pentru ingeniozita-
tea de care au dat dovadă în 
fabricarea primului satelit au-
tohton – microsatelitul „Repu-
blica Moldova”: „UTM este un 
furnizor de specialişti de înal-
tă calificare, compatibili pe 
piaţa internaţională a muncii. 
O confirmă lucrările create de 
studenţii dumneavoastră, ex-
puse azi”.

Şeful Executivului şi-a ex-
primat bucuria pentru faptul 
că expoziţia este dedicată săr-
bătoririi Zilei Europei în ţara 
noastră şi le-a vorbit studenţi-
lor despre faptul că odată cu 
anularea vizelor în UE, din 28 
aprilie, vor putea interacţio-
na mai uşor cu semenii de la 
universităţile din Vest, parti-
cipa la evenimente ştiinţifice 
sau crea echipe comune de 
cercetare.

Premierul s-a adresat şi 
liceenilor veniţi la Uşile Des-
chise: „Important este să vă 
axaţi pe studii, să luaţi decizii 
corecte, iar noi vom face tot 
posibilul să vă asigurăm studii 
de calitate”.

Ministrul Educaţiei, Maia 
Sandu, i-a felicitat pe studenţi 
pentru creaţiile lor, declarând 
că RM are nevoie de oameni 
creativi: „Mă bucur să sărbă-
toresc împreună cu dumnea-
voastră creativitatea şi apropi-
erea RM de UE. Universitatea 
de tip european înseamnă, 
în primul rând, un mediu de-
mocratic unde cadrele didac-
tice şi studenţii participă în 
procesul de luare a deciziilor, 
unde interesul studentului ca 
beneficiar de servicii educaţi-
onale e pe primul loc şi unde 
performanţa academică stă în 
capul mesei. Într-o asemenea 
instituţie e mult mai uşor să 
creşti atractivitatea şi intere-
sul faţă de procesul de studii. 
Pentru mediul universitar in-
tegrarea europeană înseam-
nă diplome recunoscute la 
nivel european, lucru foarte 
important pentru cei care vor 
să-şi continue studiile în afara 
ţării, dar şi pentru cei care vor 
să lucreze în companii străine 
în Moldova sau altundeva în 
lume. În acest scop, Guvernul 
creează Agenţia Naţională de 
Asigurare a Calităţii în învă-
ţământul profesional, care va 
evalua programele instituţi-
ilor de învăţământ superior 
şi va acredita doar instituţiile 
care corespund standardelor 
europene. Atunci vom reuşi 

să creştem credibilitatea di-
plomelor moldoveneşti”. 

Şi Svetlana Munteanu, vi-
cedirectorul general al AGEPI, 
a apreciat realizările studenţi-
lor UTM: „Faptul că această ex-
poziţie s-a deschis anume azi, 
de Ziua Europei, este probabil 
cel mai frumos omagiu adus 
acestei zile de către tineretul 
studios. UTM are realizări fru-
moase în domeniul proprietă-
ţii intelectuale, iar AGEPI este 
dispusă să ofere protecţie cre-
aţiilor intelectuale”.

Ministrul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov, s-a referit la relaţiile 
de conlucrare a agricultorilor 
cu UTM în reutilarea tehnică 
a agriculturii şi industriei de 
procesare, îndemnându-i pe 
studenţi, viitori ingineri, să se 
implice mai activ în activităţi-
le de producere la sat. Dem-
nitarul le-a sugerat tinerilor 
să manifeste mai mult spirit 
inovativ în promovarea me-
canizării celui mai important 
domeniu al economiei naţi-
onale. În altă ordine de idei, 
ministrul a specificat necesi-
tatea susţinerii de către tineri 
a parcursului european al ţării 
noastre, aceasta fiind o condi-
ţie esenţială pentru asigura-
rea unui viitor sigur şi prosper 
al tinerei generaţii.

(Urmare în pag. 3)

Pe 30 mai 2014 la Centrul de 
Excelenţă al UTM s-a desfăşurat 
ediţia a IX-a Târgului locurilor de 
muncă. Au participat reprezen-
tanţi ai 95 de întreprinderi – mai 
multe ca anul trecut. Şi locuri de 
muncă au fost oferite mai mul-
te. Dar studenţi – mai puţini. De 
ce?

Situaţia a fost analizată la 
„masa rotundă” cu participa-
rea agenţilor economici. S-a 
găsit că perioada lunii mai nu 
este tocmai potrivită: studenţii 
anului de absolvire se află în 
verva scrierii proiectelor, dar şi 
a pregătirii pentru examenul de 
licenţă – un volum de pregătire 
foarte mare. De aici şi participa-
rea redusă la Târg. 

„Masa rotundă” a propus 
două perioade pentru desfă-
şurarea Târgului: noiembrie-
decembrie sau septembrie-
octombrie. S-a invocat însă 
contraargumentul intervalului 
prea lung până la finele anului 
universitar – agenţii economici 
nu ar putea „aştepta” atât. Dar, 
întrucât UTM are nevoie de lo-
curi de practică, anume în aces-
te perioade agenţii economici 
îşi pot coopta studenţii la cerin-
ţele producţiei. S-ar putea deci 
ca în septembrie-octombrie 
sau noiembrie-decembrie să se 
organizeze un Târg al locurilor 
de practică. Noua situaţie le-ar 
putea permite agenţilor econo-

mici să-şi găsească viitorii speci-
alişti la finele anului universitar 
– în iulie-august. Iar studenţii, în 
postură de stagiari, ar cunoaşte 
„pe viu” întreprinderea ca să-
şi facă alegerea cu mai multă 
certitudine. Totodată, va cădea 
şi „faimoasa” cerinţă faţă de ab-
solvenţi – „Aveţi experienţă de 
muncă în domeniu?!”

Agenţii economici şi repre-
zentanţii UTM au convenit ca 
pregătirea tinerilor ingineri să 
devină o cauză comună: spe-
cialiştii din mediul economic 
să intre tot mai adânc în atmo-
sfera instructivă a facultăţilor/
catedrelor, să predea cursuri, 
să organizeze lucrări de labora-
tor cu specificul tehnologiilor 
moderne. În acest sens un bun 
exemplu demonstrează Facul-
tatea CIM (decan – dl Ion Bal-
muş, dr., conf., dr.), unde firme 
ca „Endava”, „Trimetrica”, „Allied 
Testing” lucrează cu studenţii în 
acest sens.

Un alt aspect important: 
profesori de la catedre trec şi 
ei anumite „stagii de practică la 
întreprinderi”. Acest fenomen 
foarte necesar trebuie să-şi ex-
tindă amploarea, cuprinzând 
toate catedrele de specialitate, 
astfel ca relaţia UTM-mediul 
economic să devină un element 
esenţial în pregătirea noilor ca-
dre pentru economia naţională. 

Târgul locurilor de 
muncă UTM – 2014


