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În calitatea sa de preşe-
dinte al Asociaţiei Inginerilor 
de Instalaţii din RM, dl Con-
stantin Ţuleanu a moderat 
evenimentul, iar prin diversi-
tatea temelor expuse în pro-
gramul de lucru a orientat 
discuţiile spre unirea efortu-

rilor ştiinţei şi practicii pentru 
îmbunătăţirea perpetuă a ca-
lităţii vieţii, inclusiv prin con-
fortul de trai urban sau rural, 
pe care pot şi trebuie să-l asi-
gure inginerii de instalaţii. 

Se ştie că instalaţiile de 
orice tip (pentru gaze, apă, 

ventilaţie, canalizare etc.) fac 
traiul nostru mai confortabil, 
dar în acest domeniu mai 
persistă probleme. Concep-
tul dezvoltării durabile pre-
conizat ca dezideratul funda-
mental al ţărilor democratice, 
inclusiv R. Moldova, obligă 

Cisco Systems, lider mondial în 
echipamente pentru comunicaţii, 
se implică activ în formarea specia-
liştilor pentru domeniul TIC, identi-
ficând tineri pasionaţi de reţelistică, 
pe care îi încurajează să-şi continue 
pregătirea în vederea obţinerii de 
performanţe şi în viitor. În acest 
scop, Cisco organizează anual Con-
cursul Internaţional de Reţelistică 
NetRiders, care se adresează stu-
denţilor şi absolvenţilor Programu-
lui Cisco Neworking Academy din 
ţările zonei EMEA, între care şi RM. 

Pe 15 mai 2014, în incinta Facul-
tăţii de Cibernetică, Statistică şi In-
formatică Economică, ASEM, cu su-
portul ASC RENAM şi ASC/ITC DNT, 
a avut loc Concursul Naţional de 
Reţelistică NetRiders-2014, la care 
au participat cei mai buni studenţi 
ai Academiilor Cisco din RM – în to-
tal 38 de competitori reprezentând 
trei Academii Cisco: UTM, RENAM şi 
Asociaţia DNT. Concursul s-a desfă-
şurat online şi a inclus un test teo-
retic din 100 de întrebări (60 min) şi 
o activitate practică (Packet Tracer 
Activity Exam) din 20 de întrebări 
(90 min). 

Pe 16 mai a fost anunţat clasa-
mentul pentru etapa naţională a 
Concursului NetRiders-2014. 

Primii trei clasaţi în TOP şi Top 
Female Score vor fi premiaţi cu 
obiecte de valoare şi vor reprezenta 
RM la etapa internaţională a con-
cursului, care se va desfăşura în luna 
octombrie 2014, în incinta Facultăţii 
de Inginerie şi Management în Elec-
tronică şi Telecomunicaţii a UTM. 

Top NetRiders Moldova 2014:
1st place – Vasile Ţurcan, Aca-

demy Name: Public Association RE-
NAM. 

2nd place – Radu Ţurcan, Aca-
demy Name: Public Association RE-

NAM.
3rd place – Marcel Bernic, Aca-

demy Name: Public Association 
DNT.

Top female score – Doina Ce-
ban, Academy Name: Technical 
University of Moldova.

Primii cinci clasaţi la etapa inter-
naţională vor fi premiaţi de Cisco cu 
o vizită de documentare în SUA, la 
sediul Cisco Systems. Aici se vor în-
tâlni cu directori, ingineri de sistem 
şi experţi Cisco, dar şi cu reprezen-
tanţi ai altor mari jucători din in-
dustria IT.

„NetRiders creează o nouă di-
mensiune a Networking Academy. 
Concursul este o experienţă fasci-
nantă, oferind un bun prilej pentru 
demonstrarea abilităţilor într-un 
mediu competitiv”, a declarat la fi-
nele concursului Anatol Goncea-
ruc, director executiv RENAM.

Dinu Ţurcanu, lector superior 
universitar, magistru, UTM, instruc-
tor certificat al Academiei Cisco, a 
specificat: „În cel de-al doilea de-
ceniu de funcţionare a Networking 
Academy, accentul s-a pus pe pre-
gătirea studenţilor pentru integra-
rea pe piaţa muncii. Analiza decala-
jelor dintre abilităţile profesionale şi 
feedback-ul primit de la clienţi indi-
că o lipsă acută a tehnicienilor spe-
cializaţi în reţele în întreaga Europă. 
Aceste decalaje vor spori, dacă nu 
vom instrui şi recruta de pe acum 
persoanele potrivite. Competiţiile 
NetRiders reprezintă o şansă de a 
scoate în evidenţă talentul studen-
ţilor Cisco Networking Academy şi 
de a realiza contactul dintre aceştia 
şi eventualii angajatori”.

Îi felicităm cordial pe participan-
ţii la etapa naţională, dorindu-le o 
carieră de succes, iar finaliştilor – 
baftă la etapa internaţională!

Ani la rând, luna aprilie readuce la 
UTM multe lucruri legate de… exis-
tenţă (fiinţă), dacă e să ne exprimăm 
în termeni filozofici, prin bine cunos-
cuta conferinţă ştiinţifică interuni-
versitară a… filozofilor – „Ştiinţele 
socioumane şi progresul tehnico-
ştiinţific”. De la anticii greci până 
azi filozofia a fost mereu cerută ca o 
reflecţie pe care omul vrea să o facă 
asupra existenţei (fiinţării) lui însuşi şi 
existenţei ca noţiune-realitate, în care 
omul se află sau nu. 

Nu e vorba de înţelegerea unei 
existenţe (fiinţări) veşnice, extratem-
porale, precum ne-o explica filozofia 
clasică, deoarece o astfel de înţelege-
re este pasivă, nu mobilizează omul 
spre o cugetare asupra sa. E vorba 
de o înţelegere a existenţei (fiinţării) 
omului finită (moartea), după cum 
spunea marele filosof german Martin 
Heidegger – o exis-
tenţă formulată de 
el prin cuvintele „aici 
– existenţă” (tradus în 
rusă: „здесь бытье”). 
Deci nu existenţa 
abstractă, în nean-
turi, ci existenţă „aici”, 
la concret.

Această tălmăci-
re heideggeriană ne 
este apropiată nouă 
ca filozofie, pentru că 
omul care ştie că este 
muritor caută neapă-
rat să se întrebe cum 
trăieşte el în existenţa sa de antemu-
ritor, devine activ în ceea ce priveşte 
formarea sa personală, precum şi for-
marea societăţii în care el există.

Pentru studenţii care ascultă lec-
ţii de filozofie la asemenea profesori 
care fac punţi de trecere între materia 
predată şi necesitatea materiei date 
pentru viaţă (existenţă) folosul este 
substanţial. Indiferent că avem în faţă 
studenţi-ingineri, agronomi, medici 
etc.

Nu în zadar filosofia lui Heidegger 
a fost supranumită ontologie funda-
mentală, mai popular spunând – exis-
tenţialism fundamental. 

De la aprilie la aprilie profesorii de 
filozofie adună cunoştinţe, reflecţii 
noi, pe care le expun la conferinţă ca 
fiind propriile lor investigaţii. Ei însă 
ascultă şi ceea ce investighează co-
legii lor şi astfel învaţă, aflându-se în 
rol de elevi. Astfel, de la un an la altul 
cunoştinţele noastre avansează cu 
o treaptă mai sus şi în aceasta rezidă 
meritul şi rolul acestei conferinţe, or-
ganizate cu multă străduinţă de Cate-
dra ştiinţe socioumane a UTM (şef – dl 

Mihai Braga, conf., dr.).
Prima comunicare, rostită de dl 

Mihai Braga, a fost o reflecţie pe 
tema „Cum să înţelegem fraza lui Hai-
degger Limba este casa fiinţei?”. (Pen-
tru a nu confunda termenii „fiinţă” în 
opunere cu „lucrul” poate e mai bine 
să operăm cu termenii „fiinţare” – Lim-
ba este casa fiinţării?).

Despre ce este vorba? Întrucât 
tehnica a atins o dezvoltare foarte 
largă, limba, limbajul devine tot mai 
terminologic, se „tehnicizează”. Asta 
înseamnă că un asemenea limbaj în-
cetează de a mai fi „vorbire”, „spunere”. 
Se rupe firul dintre om şi cultura lui 
personală. El va pronunţa termenul 
tehnic şi mai departe nu va avea ce 
spune despre ceea ce îl frământă, 
pentru că termenul „tehnic” nu i-o 
cere. Termenul „tehnic” are nevoie 
doar de un singur cuvânt – o denu-

mire, nu doreşte nimic mai mult. El e 
satisfăcut. Omul însă sărăceşte, exis-
tenţa lui sărăceşte.

Tocmai de aceea Haidegger 
(1889-1976) caută refugiu în „limbă/
limbaj”, pentru că ea, limba, vorbeş-
te, nu omul deja sărăcit. De aceea el 
studiază anume limba – limbajul ca 
păstrător al existenţei (omului), iar 
acest păstrător, în opinia sa, este arta/
poezia. Filosoful mereu s-a adresat 
în analizele sale la poeţii Holderlin, 
Rilke, Trakl. 

Dl Mihai Braga s-a adresat la Hai-
degger ca fiind unul din filozofii cei 
mai profunzi, deşi destul de complex, 
el ne poate da lecţii de filozofie mo-
dernă, de care avem nevoie în efortul 
de a înţelege existenţa şi timpul. Scri-
erea sa principală se numeşte „Fiinţa 
şi timpul” (1927) şi dezvoltă temele 
angoasei neantului angajării în lume. 

Mulţi dintre participanţii la confe-
rinţă au exprimat ideea de a organiza 
o „masă-rotundă” asupra creaţiei lui 
Martin Haidegger.

Comunicarea lui Vasile Ţapoc, 
dr. hab., conf. univ. la USM, a captat 

atenţia printr-o apropiere mai evi-
dentă dintre filozofie şi viaţă. El a ex-
pus tema „Filosofia, intelectualitatea 
şi integrarea europeană”. De altfel, V. 
Ţapoc ne dă bune exemple de „folosi-
re” a filozofiei în sfaturi de viaţă pentru 
studenţi, publicând periodic în presă 
asemenea materiale. 

Dna Ecaterina Lozovanu, conf., 
dr., UTM, a expus o temă cu mare pri-
ză la realitatea mondială – „Reflecţii 
asupra evoluţiei ştiinţei”. Strategiile de 
cercetare ştiinţifică interesează desi-
gur, dar în acelaşi timp impun şi mari 
responsabilităţi, faptul având atinge-
re cu soarta omenirii.

Dl Vasile Guţu, conf., dr., IRIM, 
a expus o temă cu sens practic, dar 
gândită în gen filozofic – „Utilitatea 
formelor comunicării verbale”. 

Noi comunicăm, argumentăm, 
dialogăm, polemizăm, însă de puţine 

ori ne gândim la felul 
în care realizăm toate 
acestea. Ne gândim 
doar atunci, când 
întâmpinăm piedici 
de exprimare, când 
nu găsim cuvintele 
potrivite în discurs, 
când nu reuşim să 
convingem interlo-
cutorul etc. Dl Guţu a 
scris pe tablă diferite 
formule de vorbire cu 
o argumentare ştiin-
ţifică într-adevăr con-
vingătoare, aidoma 

unei lecţii predate în faţa studenţilor. 
Momentul a fost potrivit, căci toţi pro-
fesorii au avut ce învăţa şi deci s-au 
plasat în rolul de elevi-studenţi. 

Dna Eugenia Bogatu, conf., dr., 
USM, a expus o comunicare ardentă 
pentru realitatea existenţei (fiinţării) 
noastre – „Fenomenologia migraţiei”. 
Tema a fost pe larg discutată, adu-
cându-se diferite argumente pro şi 
contra migraţioniştilor (emigranţilor) 
pe teren filozofic, social, educaţional, 
patriotic, moral, integrităţii omului, 
dramatismului lui şi a copiilor lui; ca-
sei ca fenomen ontologic etc.

Dna Victoria Rocaciuc, dr., AŞM, 
a completat programul conferinţei 
tocmai prin subiectul artelor – „Aspec-
te cotidiene în grafica moldovenească 
în primul deceniu postbelic”. 

Toate cele 27 de comunicări ex-
puse verbal sau prin postere au de-
monstrat stringenta necesitate de a 
ridica rolul ştiinţelor socioumane în 
timpul nostru atât de depersonalizat 
şi tehnicizat, readucând la locul cuve-
nit maxima cunoscută: „Omul – axa 
lumii”.

Pe 10-11 aprilie 2014 la UTM s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a 
Conferinţei tehnico-ştiinţifice internaţionale a Asociaţiei Inginerilor de 
Instalaţii din RM, organizată de Catedra Alimentări cu căldură şi gaze, 
ventilaţie (şef catedră – Constantin Ţuleanu, conf., dr.), prilejuită de 
apropiatul semicentenar al UTM.

sectorul arhitectural şi pe cel 
al exploatării clădirilor de lo-
cuit să creeze condiţii moder-
ne confortului ambiental. 

În conceptul dezvoltă-
rii durabile se înscriu logic 
eforturile inginerilor din sfera 
celor 4 „E”: Energie, Eficienţă, 
Ecologie, Educaţie. Când di-
ferenţiem conceptul în felul 
acesta, devin mai clare da-
toriile ce se înscriu în aria de 

responsabilităţi a specialişti-
lor pe ramuri, pe de o parte, 
şi a UTM, ca unica în RM insti-
tuţie de pregătire a unor ase-
menea specialişti-ingineri, pe 
de altă parte.

La conferinţă au fost in-
vitaţi şi studenţi şi studenţi, 
masteranzi, doctoranzi în 
specialităţile privind tema 
instalatorilor, fapt educativ 
eficient, avându-se în vedere 

asigurarea unui viitor stabil al 
confortului ambiental urban 
şi rural din republică.

În plenul conferinţei au 
fost audiate 32 de comuni-
cări, iar culegerea de lucrări 
tipărită pe tema celor 4 „E” – 
Energie, Eficienţă, Ecologie, 
Educaţie – cuprinde 52, au-
tori acestora fiind specialişti 
de instalaţii din RM, România, 
Olanda.

Conferinţă interuniversitară

Filozofii-profesori – filozofii-elevi 


