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Dl Iurie Povar este ab-
solvent al promoţiei-1983 
a FUA. După absolvirea 
facultăţii a fost angajat ca 
arhitect la Ungheni, unde 
şi-a dăruit generos capaci-
tăţile timp de 12 ani – o ex-
perienţă excelentă, care i-a 
îmbogăţit orizontul profe-
sional. În 1995 a fost invitat 
la Chişinău, în postul de şef-
adjunct al Departamentului 
Construcţii şi Arhitectură, 
iar din 2002 este director 
general al Institutului Naţi-
onal de Cercetări şi Proiec-
tări în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
arhitecturii „Urbanproiect”. 
Totodată, este preşedinte al 
Uniunii Arhitecţilor din Mol-
dova.

S-ar părea că în ascensiu-
nea sa profesională a avut de 
urcat doar câteva trepte.  Dar 
ce urcuş! În toate lucrările în 
care s-a implicat a făcut câte 
o mică istorie. De exemplu, 
prin Planul Urbanistic Gene-
ral (PUG), pe care l-a semnat 
în calitate de arhitect general, 
Ungheniul a devenit primul 
oraş din Moldova, care are 
astăzi un plan urbanistic euro-
pean. PUG include 45 progra-
me şi 150 proiecte, care vin 
să îmbunătăţească serviciile 
publice, să creeze noi locuri 
de muncă bine plătite şi, în fi-
nal, să creeze un oraş modern, 
european, în care cetăţenii vor 
avea un trai confortabil.

Este şi autorul proiec-
tului de actualizare a PUG-

Cimişlia, care urmează să 
transforme localitatea într-un 
centru de dezvoltare econo-
mică în regiunea de sud a ţă-
rii prin: construcţia unui Parc 
Industrial, crearea unei Zone 
Economice Libere, construc-
ţia unui Centru de Vinificaţie, 
precum şi eficientizarea in-
frastructurii.

Instituţia pe care o con-
duce, „Urbanproiect”, a intrat 
în componenţa consorţiului 
care a elaborat PUG-Chişi-
nău şi Planul de amenajare a 
teritoriului capitalei, potrivit 
cărora către anul 2025 Chi-
şinăul urmează să devină un 
nucleu policentric de dezvol-
tare economică, precum şi o 
destinaţie atractivă în peisa-
jul multicultural european.

A avut un cuvânt greu de 
spus şi în elaborarea planuri-
lor urbanistice generale pen-
tru oraşele Bălţi, Floreşti, Sân-

gerei, Hânceşti, Criuleni, 
Ialoveni şi satele Cojuşna, 
Tartaul de Salcie. 

Una din componentele 
de bază a activităţii institu-
tului „Urbanproiect” pe care 
îl conduce este proiectarea 
arhitectural-constructivă, 
care include complexe mari 
de locuinţe şi producere, 
obiecte ale infrastructurii 
sociale, între care: cartierul 
de locuinţe din str. Ceucari 
din Chişinău, blocurile de 
studii ale Universităţii de 
Stat „A. Russo” din Bălţi; 
complexul memorial din 
Şerpeni; centrul comercial 
din Taraclia; complexul de 

agrement din Rezina; fabrica 
de îngheţată din Ialoveni etc.

Arhitectul Iurie Povar 
spune că urmează în profesie 
sfaturile profesorilor de fa-
cultate, mari personalităţi în 
domeniu, care îmbinau orga-
nic munca de predare în au-
ditoriu cu practica pe teren, 
şi că anume lor le datorează 
succesele şi ascensiunea sa 
profesională: Bronislav Mor-
gun, şef catedră Arhitectură; 
Eugen Bognibov, Nina Iam-
şicova, Boris Zaharcenco, 
Eleonora Fomenco ş.a.

Mergând pe urmele pro-
fesorilor săi, pe lângă activi-
tatea tumultuoasă în dome-
niu, Iurie Povar ţine mereu 
legătura cu Alma Mater, pre-
dând cursuri sau în calitate 
de preşedinte al Comisiei de 
Stat pentru susţinerea tezelor 
de licenţă şi masterat.

În zilele de 20-22 mai 2014 la FUA a fost 
lansat proiectul RETHINK privind reforma 
sistemului educaţional prin schimbul in-
ternaţional de cunoştinţe, realizat în cadrul 
Programului TEMPUS (coordonator de proiect 
– Oksana Turchanina, coordonator de con-
cept – prof. Antonio Castelbranco, Universi-
tatea din Lisabona). Evenimentul a găzduit 18 
universităţi partenere din 10 ţări: Portugalia, 
Spania, Germania, Olanda, RM, Ucraina, Bela-
rus, Armenia, Azerbaidjan, Georgia şi repre-
zentanţii Ministerelor Educaţiei din RM, Ucrai-
na, Belarus, Azerbaidjan. 

Obiectivul proiectului rezidă în moderni-
zarea programelor educaţionale la discipline-
le de învăţământ, cu ajutorul Sistemului euro-
pean de transfer de credite, constituit din trei 
cicluri, şi recunoaşterea diplomelor şi grade-
lor ştiinţifice. De asemenea, proiectul vizează 
crearea unei noi curricule în vederea asigurării 
conexiunii instituţiilor de învăţământ superi-
or la mediul de afaceri,  stabilirea şi consoli-
darea relaţiilor dintre instituţiile din domeniul 
educaţional şi reprezentanţii businessului. În 
acest scop, în cadrul proiectului, vor fi dezvol-
tate 2 domenii integrate: Arhitectură şi urba-

nism şi Ingineria climei / Ştiinţe ale mediului 
înconjurător (Master&Doctorat).

Pe parcursul a trei ani vor fi elaborate curri-
cule comune pentru ţările partenere la speci-
alităţile Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului şi Protecţia mediului. Se prevede 
mobilitatea cadrelor didactice, a studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor în universităţile 
partenere, schimbul de cunoştinţe, elabora-
rea în comun a materialelor didactice.

Rezultatele preconizate ale proiectului: 
dezvoltarea inovatoare în comun (masterat şi 
doctorat) a gradelor ştiinţifice în domeniu (Ar-
hitectură şi urbanism;  Ingineria climei/ Ştiinţe 
ale mediului înconjurător); stabilirea eviden-
ţei CO2 ca indicator de stabilitate; formarea 
cadrelor didactice; elaborarea materialelor 
didactice; promovarea iniţierii afacerii; contri-
buţii la elaborarea standardelor de calitate a 
educaţiei; diseminarea / utilizarea în comun a 
rezultatelor.

Studenţii şi masteranzii participanţi la 
proiect vor avea posibilitatea să studieze în 
universităţile partenere şi în baza numărului 
necesar de credite ECTS acumulat vor obţine 
la absolvire diplome duble.

Dirijează proiectarea 
şi arhitectura ţării

RETHINK – un proiect privind 
reforma sistemului educaţional prin 
schimbul internaţional de cunoştinţe

Pregătirea specialiştilor cu studii univer-
sitare în domeniul arhitecturii, urbanismu-
lui şi construcţiilor în RM a început în 1959, 
la Facultatea de Inginerie a USM. FUA a fost 
deschisă în august 1972, anterior speciali-
tăţile şi catedrele acesteia existând în cadrul 
Facultăţii de Construcţii, înfiinţată în 1964. În 
1965 are loc prima admitere la 3 specialităţi: 
Arhitectură, Construcţii urbane şi Producerea 
elementelor de construcţii, în 1970 – la speci-
alitatea Drumuri auto, iar în 1971 – la speciali-
tatea Alimentări cu apă şi canalizare. Astfel, la 

momentul deschiderii, FUA avea 5 specialităţi 
la secţia zi şi 2 – cu frecvenţă redusă: Istoria 
şi teoria arhitecturii; Proiectarea de arhitectură 
şi planificarea oraşelor; Geometrie descriptivă; 
Inginerie sanitară; Maşini şi mecanisme pentru 
construcţii. În 1987-1997 a funcţionat şi Cate-
dra Geometrie descriptivă şi desen, afiliată apoi 
la altă facultate. În 1991 se deschide specia-
litatea Maşini şi mecanisme în construcţie (azi 
Inginerie mecanică în construcţii).

În 1972-1981 facultatea a fost amplasa-
tă în blocul nr. 4 din str. Florilor. Colectivul 

facultăţii a  participat activ la planificarea şi 
construcţia actualului bloc nr. 9 din bd. Da-
cia, 39, în care s-a transferat în 1981. Aici dis-
pune de spaţii largi, cabinete şi laboratoare 
dotate cu echipament modern, săli de desen 
şi aule pentru cursuri şi lucrări practice. 

În anii ’80 au fost stabilite legături cu uni-
versităţi din România şi Occident, implementa-
te standarde europene ale şcolii superioare. În 
1995-2008 se deschid specialităţi noi: Inginerie 
şi management în protecţia mediului (1997), 
Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă 

(2000), Design interior (2003), Sculptura (2007). 
La facultate îşi fac studiile peste 3000 de 

studenţi. 
Din 15 noiembrie 1997 este numită Ziua 

Facultăţii. Din 2000, o dată la doi ani, este or-
ganizată Conferinţa tehnico-ştiinţifică „Pro-
bleme actuale ale urbanismului şi amenajă-
rii teritoriului”. Au fost revizuite curriculele 
specialităţilor în conformitate cu prevederile 
Procesului Bologna. Facultatea se integrează 
în procesul de formare continuă a specialişti-
lor din economia naţională.
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