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Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor 
europene, oferită de Asambleea Europeană din Oxford, 
Marea Britanie

Top mondial:  potrivit clasamentului webometric 
„Ranking Web of World University”, elaborat de Consiliul 
Superior de Investigaţii Ştiinţifice din Spania, UTM se 
situează pe locul 2167 printre 20742 de universităţi ale 
lumii şi deţine întâietatea printre universitățile din RM

Am deosebita plăcere de a mă adresa 
vouă, dragi elevi-absolvenţi din învăţă-

mântul preuniversitar, cu anumite sfaturi acum, 
când meditaţi cu emoţii asupra viitoarei profesii. 

În calitatea mea de rector al Universităţii 
Tehnice a Moldovei – instituţie de prestigiu 
în ţară şi în străinătate, cu un colectiv de cca o 
mie de profesori şi cca 16 mii de studenţi, pot 
să afirm: specialităţile inginereşti au perspec-
tive mari. Telecomunicaţiile, de exemplu, se 
dezvoltă în ascensiune, deci mereu e nevoie de 
cadre tinere. La fel, energetica, informatica, in-
dustria alimentară şi de prelucrare, construc-
ţia de maşini, transportul auto, construcţiile 
industriale şi civile şi ramurile legate de ele 
– urbanistica şi arhitectura, industria servicii-
lor – alimentaţia publică, tehnologia vinului, 
zahărului etc. În aceste domenii se cer mulţi 
ingineri, iar UTM poate satisface aceste cerinţe. 
Absolvenţii noştri imediat după absolvire sunt 
invitaţi în diferite întreprinderi din ţară şi de pes-
te hotare. Potrivit sondajelor sociologice, gradul 
de angajare a absolvenţilor UTM se situează pe 
locul întâi în listele respective. Iată de ce an de 
an tot mai mulţi tineri vin să înveţe la UTM.

Noi perfecţionăm continuu planurile şi pro-
gramele de învăţământ, în conformitate cu exi-
genţele moderne, astfel ca studenţii să fie pregă-
tiţi atât pe linie inginerească, cât şi economico-
managerială. Tânărul inginer, absolvent al UTM, 
poate să deschidă el însuşi o întreprindere mică 
sau mijlocie, având cunoştinţele economico-ma-
nageriale necesare obţinute la UTM suplimentar 
la cele pur inginereşti. Mulţi ingineri-absolvenţi 

ai UTM au fondat întreprinderi proprii, oferind 
locuri de muncă şi altor specialişti. Numai în Chi-
şinău 70 la sută din zecile de mii de agenţi eco-
nomici sunt ingineri, absolvenţi ai UTM. 

La UTM cele două opţiuni – pregătirea in-
ginerească şi cea economico-managerială – au 
fost suplimentate cu o a treia – limbile moderne: 
engleza, franceza, germana. Anume inginerului 
cunoscător de limbi moderne îi aparţine misiu-
nea de a culege din ţările dezvoltate şi imple-
menta în economia naţională tehnologiile mo-
derne. La UTM există filiere francofone, anglo-
fone, unde predarea se face în limba respectivă. 
Există grupe unde limba străină se studiază mai 
aprofundat şi grupe unde limba străină se învaţă 

la nivel de comunicare. Factorul „lingvistic” 
înlesneşte efectuarea practicii în ţări străi-
ne. An de an grupe de studenţi au posibili-
tatea de a merge la practica tehnologică în 
Franţa, Anglia, Canada, Germania, Belgia, 
Olanda, Cehia, Ungaria, Italia, România, 
Rusia, Belarus, Ucraina, în baza acordurilor 
bilaterale. UTM are baze de practică şi la 
multe întreprinderi industriale din RM.

UTM îşi raliază activitatea la cerinţele 
Procesului Bologna. Diplomele UTM sunt 
egalate ca valoare cu cele eliberate de 
universităţile din ţările care fac parte din 
Spaţiul European al Învăţământului Supe-
rior. La diploma propriu-zisă absolventul 
UTM obţine şi un Supliment perfectat în 
limba engleză privind nivelul şi conţinutul 
studiilor, fapt ce înlesneşte recunoaşterea 

diplomelor în bază de concurs. UTM menţine re-
laţii de colaborare cu cca 75 de universităţi din 
Franţa, SUA, Canada, Germania, Italia, România, 
Rusia, Ucraina, Belarus, Ungaria, Cehia, Belgia, 
Spania, Olanda şi alte ţări. La UTM învaţă şi stu-
denţi din Italia, Germania, Franţa, Turcia, Iorda-
nia, Siria, Israel, deoarece calitatea instruirii este 
bine cunoscută şi pe plan internaţional. 

Calitatea instruirii universitare la UTM este 
asigurată de un colectiv profesoral-didactic de 
peste 1000 de persoane, inclusiv peste 400 cu 
titluri ştiinţifice de academicieni, doctori habi-
litaţi, doctori în ştiinţe, profesori, conferenţiari 
universitari, lectori superiori. 

UTM este amplasată în 3 campusuri în dife-
rite zone ale Chişinăului: Centru, Râşcani şi Bota-
nica. Fiecare din cele 10 facultăţi are bibliotecă 
şi sală de lectură cu literatură de specialitate. La 
UTM funcţionează Centrul Naţional de Tehnolo-
gii Spaţiale, în cadrul căruia a fost elaborat primul 
proiect spaţial autohton – Microsatelitul „Repu-
blica Moldova”. În 2014 primul satelit artificial al 
RM urmează a fi lansat pe orbita circumterestră 
şi va permite pronosticarea inundaţiilor, moni-
torizarea stării ecologice a pădurilor, terenurilor 
agricole. În cercetările respective sunt antrenaţi 
15 doctori şi doctori habilitaţi, 20 de doctoranzi 
şi 100 de studenţi.  Faptul acesta demonstrează 
că nivelul de pregătire inginerească la UTM este 
într-adevăr la altitudine internaţională.

UTM dispune de 315 laboratoare didactico-
ştiinţifice, 95 clase de calculatoare moderne co-
nectate la Internet, iar întreaga universitate este 
conectată la Reţeaua Informaţională Europeană, 
care are legături cu diferite universităţi şi centre 
ştiinţifice din România, Ungaria, Germania, Fran-
ţa etc., fapt ce sporeşte calitatea instruirii. Traiul 
în cămin, ocrotirea sănătăţii, sport, activitatea 
artistică sunt dirijate de Sindicatul şi Senatul 
studenţilor, de patronii grupelor academice, de 
Sfaturile căminelor. Despre toate acestea, dragi 
elevi, veţi afla mai concret studiind deja la UTM. 
Vă îndemn cu toată sinceritatea, doar şi eu am 
fost student al acestei prestigioase universităţi: 
veniţi la carte, veniţi la inginerie, veniţi la UTM! 

Vă aşteptăm cu drag!

Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor 

UTM – universitate de nivel 
internaţional, acreditată de stat
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UTM organizează în cadrul 
Zilelor Uşilor Deschise, 
Expoziţia lucrărilor studenţești 

„Creaţia deschide Universul”
care va include lucrări în domeniile 

design interior, industrial, vestimentar, 
poligrafic, arhitectură, energetică, 

electronică şi telecomunicaţii,
construcţia de maşini, construcţii 
civile, mecanică, transporturi etc.

La Expoziţie se vor oferi
informaţii detaliate despre facultăţi, 

specialităţi, procesul de studii la UTM.

Expoziţia se va deschide pe                           
 20 aprilie 2013, în campusul „Râşcani”         

al UTM și va funcţiona până la finele 
perioadei  de admitere, în zilele 

lucrătoare, între orele 10.00-16.00.
Deplasare cu troleibuzele 10, 14 sau 
microbuzele 110, 111, 119, 127, 186.

Sunt invitaţi elevii claselor absolvente, 
claselor superioare, profesorii, 

părinţii, toţi doritorii.

Informaţii suplimentare 
la tel: (022) 23-51-85

UTM anunţă CONCURSUL 
„Tânărul creator” 

pentru elevii din învățământul preuniversitar
Depunerea lucrărilor: 4 martie – 10 mai 2013

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T  U  L
privind decernarea Premiului „Tânărul creator” 

de către Senatul UTM în domeniile „Creativitatea 
tehnică” şi „Creativitatea artistică: arhitectură, 

design, desen artistic, pictură, sculptură” 

1. Dispoziţii generale
1.1. Premiul se acordă pentru rezultate 

meritorii obţinute în domeniile „Creativita-
tea tehnică” şi „Creativitatea artistică” pe 
parcursul unui an şcolar;

1.2. La Concurs pot participa elevi ai cla-
selor superioare (de regulă), individual sau 
în cadrul unei echipe, reprezentată printr-un 
delegat împuternicit;

1.3. Colegiul, liceul, şcoala vor scrie o scri-
soare de recomandare competitorului (com-
petitorilor) pentru premiul solicitat;

1.4. Participanţii la concurs vor prezen-
ta scrisoarea de recomandare semnată de 
directorul instituţiei şi lucrările în domeniile 
nominalizate (aparate, mecanisme, machete, 
scheme etc.), descrierea acestora, o fotografie 
4x3 cm, în perioada 04.03.2013 – 10.05.2013, 
la Comisia de Admitere a UTM: mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare, 168, bl. 1, bir. 111, tel. (022) 
23-51-85. 

la nivel de comunicare. Factorul „lingvistic” UTM este amplasată în 3 campusuri în dife-

DRAGI ELEVI-ABSOLVENŢI!

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează pentru elevii 
claselor absolvente din licee, colegii, şcoli profesionale 
Olimpiada Tehnică Naţională – 2013 concomitent cu 

Zilele Ușilor Deschise după următorul orar:

20 aprilie 2013
 – ora 9.30-11.00 – Ziua Ușilor Deschise;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la matematică;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la chimie.

Adresa: Chişinău, str. Studenţilor, 7, blocul 3, UTM (sect. Râşcani).

20 aprilie 2013
 – ora 11.30–14.00  – Olimpiada la desenul artistic.

Adresa: Chişinău, bd. Dacia, 39, blocul 9, UTM (sect. Botanica).

Doritorii de a participa la Olimpiada la desen vor beneficia 
de transport pentru deplasarea de la blocul 3 la blocul 9.

27 aprilie 2013 
 – ora  9.30 – 11.00 – Ziua Uşilor Deschise;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la  fizică;
 – ora 11.15 – 13.30 – Olimpiada la informatică.

Adresa: Chişinău, str. Studenţilor, 7, blocul 3, UTM (sect. Râşcani).
Participanţii  la  Olimpiadă se prezintă cu buletinul de identitate.

Învingătorii Olimpiadei
vor beneficia de facilităţi la înmatriculare la UTM
(conform prevederilor Regulamentului de admitere).

Participanţii la Zilele Ușilor Deschise, Olimpiada Tehnică  și toţi 
doritorii vor putea vizita Expoziţia lucrărilor studenţești „Creaţia 

deschide Universul” care se va desfăţura în campusul „Râșcani” al UTM.
UTM VĂ AŞTEAPTĂ!

Comisia de Admitere:
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir.111, tel. 022 23-51-85.

Site-urile UTM: www.utm.md, www.cariera.utm.md

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168 
tel. 23.51.85,  www.utm.md 

ai UTM au fondat întreprinderi proprii, oferind 

la nivel de comunicare. Factorul „lingvistic” 
înlesneşte efectuarea practicii în ţări străi-
ne. An de an grupe de studenţi au posibili-
tatea de a merge la practica tehnologică în 
Franţa, Anglia, Canada, Germania, Belgia, 
Olanda, Cehia, Ungaria, Italia, România, 
Rusia, Belarus, Ucraina, în baza acordurilor 
bilaterale. UTM are baze de practică şi la 
multe întreprinderi industriale din RM.

Procesului Bologna. Diplomele UTM sunt 
egalate ca valoare cu cele eliberate de 
universităţile din ţările care fac parte din 
Spaţiul European al Învăţământului Supe-
rior. La diploma propriu-zisă absolventul 
UTM obţine şi un Supliment perfectat în 
limba engleză privind nivelul şi conţinutul 
studiilor, fapt ce înlesneşte recunoaşterea 

la nivel de comunicare. Factorul „lingvistic” 

ai UTM au fondat întreprinderi proprii, oferind 

Ion  B OSTAN ,
rec toru l  UTM, academic ian  a l 

Academie i  de  Ş t i inţe  a  Moldove i

UTM organizează
pentru elevii claselor absolvente 

din licee, colegii

Cursuri pregătitoare gratuite
la matematică, fizică, chimie

(recapitulări, generalizări, pregătire 
pentru examenele de BAC).

Cursurile vor avea loc zilele de 
23 martie, 30 martie, 6 aprilie, 

13 aprilie 2013,
la Chişinău şi în centrele raionale 
Călăraşi, Hânceşti, Orhei, Străşeni,

după urmatorul orar :

10.00-12.15 – matematica
12.30-14.00 – fizica
12.30-14.00 – chimia

Locul desfăşurării cursurilor se va 
preciza în mod suplimentar.

Vă puteţi informa pe site-ul 
www.utm.md, pe site-urile 

direcţiilor generale 
raionale/municipale învăţămînt, 

tineret şi sport
sau la tel. Comisiei de Admitere 

a UTM (022) 23-51-85.

Elevii din alte raioane pot 
participa la cursuri

acolo unde este mai comodă 
deplasarea.


