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Anul 2010 este declarat „Anul Lec-
turii la Biblioteca UTM”. Faptul 

reflectă interesul Bibliotecii de a pro-
mova lectura ca valoare şi a îmbunătăţi 

monitorizarea procesului de lectură. 
Biblioteca are un plan de activităţi cul-

turale, prin care tinde să trezească in-
teresul pentru lectură. 

Oficiul ,,Beletristică” al Bibliotecii UTM 
deţine o colecţie de 28197 volume şi are ca 
obiectiv încurajarea lecturării operelor artis-
tice. Pe parcursul ultimilor ani se pune ac-
cent pe achiziţia de carte în limbile română, 
engleză, franceză. 

Colecţia include dicţionare, enciclope-
dii, critică literară, religie, literatură pentru 

copii, folclor român, muzică, teatru, cine-
matografie, literatură din seria „Biblioteca 
şcolarului”, fantastică, detective, romane 
istorice, documentare etc. 

Sala de lectură oferă acces la periodice 
şi Internet. Este asigurată asistenţa informa-
ţional-bibliografică. Iar accesul la raft este 
liber.

Literatura artistică joacă un rol impor-
tant în cursul umanizării, deoarece susţine 
formarea activă a personalităţii. Una din 
funcţiile cele mai importante ale literaturii 
este pregătirea cititorului cult. Promovarea 
lecturii are multiple scopuri: 

• altoirea dragostei faţă de literatură;
• familiarizarea studenţilor cu opera 

artistică – ,,instrument” specific pentru des-
coperirea lumii înconjurătoare şi a eu-lui 
propriu;

• formarea deprinderilor de analiză a 
operelor.   

Lectura reprezintă o metodă didactică, 
în care predomină acţiunea de comuni-
care scrisă, ce propune studentului o cale 
de autoinstruire eficientă prin dobândirea 
unor tehnici intelectuale specifice. Aseme-
nea tehnici asigură valorificarea deplină a 
procedeului ,,muncii cu cartea”, respectiv al 
„muncii cu manualul” sau cu alte materiale 
de acest gen destinate special procesului de 
învăţare. Lectura îndeplineşte astfel, simul-
tan şi succesiv, funcţia de: informare, docu-
mentare sistematică; stimulare a instruirii, 
autoinstruirii; culturalizare, educare perma-
nentă a cititorului.

Pentru a-i determina pe studenţi să de-
vină cititori pasionaţi este necesar să le al-

toim cu răbdare şi stăruinţă gustul pentru 
lectură, să-i îndrumăm spre a alege ceea ce 
vor citi. Intervenţia bibliotecarului este ne-
cesară, el va propune cărţi pe care studentul 
le va citi, mobilizându-l în vederea orientării 
spre o lectură plăcută şi interesantă.

Cartea bine aleasă poate fi un bun prie-
ten într-o călătorie, într-o zi de odihnă sau în 
orele de destindere. Cartea este un prieten 
care nu deranjează pe nimeni, nici nu plic-
tiseşte, nici nu cere condiţii speciale pentru 
a fi citită.

Lectura este un factor primordial al pro-
cesului instructiv-educativ. Bibliotecii îi revi-
ne un rol deosebit în edificarea prestigiului 
lecturii. 

Olga CARPENCO, 
şef oficiu Beletristică, Biblioteca UTM

Despre importanţa lecturii S erviciul de telefonie mobilă 
celulară a fost lansat în RM 

în 1995, când Ministerul Comunicaţii-
lor şi Informaticii a eliberat o licenţă 
pentru prestarea serviciului de tele-
fonie mobilă în standardul de primă 

generaţie NMT-450, Companiei „Mol-
davian Mobile Telephone” (MMT), 

care a efectuat o acoperire parţială a 
mun. Chişinău şi Bălţi, dar nu a reuşit 

să se extindă. 

În 1997, în urma unui concurs interna-
ţional repetat, a fost desemnat primul ope-
rator de telefonie mobilă celulară în stan-
dardul GSM – consorţiul START, format din 
France Telecom Mobile International, MMT, 
Moldtelecom şi MobilRom, înregistrat ulte-
rior ca întreprindere mixtă moldo-româno-
franceză Voxtel, redenumită din 25 aprilie 
2007 ca Orange-Moldova SA. 

Primul apel în rețeaua Orange-Moldova 
a fost făcut la 27 octombrie 1998 de către 
preşedintele Franţei, Jacques Chirac. Minis-
terul Comunicaţiilor şi Informaticii estima în 
primii 2-3 ani de activitate o piaţă de până 
la 10000 de abonaţi. Iar la 22 noiembrie 
2001 la reţea erau conectaţi deja 100000 de 
abonaţi. 

Cel de-al doilea operator, Moldcell SA, 
a primit licenţa de prestare a serviciilor de 
telefonie mobilă celulară în standardul GSM 
în noiembrie 1999, începându-şi activitatea 
operaţională în aprilie 2000. 

Orange şi Moldcell au primit iniţial li-
cenţe de prestare a 
serviciilor în standar-
dul GSM în benzile 
de frecvenţe 900 MHz 
şi 1800 MHz, care pe 
parcurs au fost parţial 
modificate în legătură 
cu lansarea tehnolo-
giilor 3G, 3,5G şi 4G. 

Cel de-al treilea 
operator de telefonie 
mobilă, Unite, fondat 
de Moldtelecom SA, 
care utilizează tehno-
logia CDMA2000 în 
banda de frecvenţe 
de 450 MHz, s-a lansat 
pe piaţa serviciilor de 
telefonie mobilă la 1 
martie 2007. 

În decembrie 
2006 Compania mol-
do-rusă Eventis Mobile SRL a devenit cel de-
al patrulea operator de telefonie mobilă din 
Moldova, care activa în benzile de frecvenţă 
GSM 900 MHz şi 1800 MHz. La 1 ianuarie 
2010 Eventis dispunea de 11837 de numere 
telefonice cu un volum de vânzări în 2009 
de 7,5 mil. dolari. 

Dar, după cum a anunţat la 4 ianua-
rie 2010 ministrul economiei V. Lazăr: „Din 
cauza gestionării proaste, Eventis Mobile a 
întrat în faliment”, iar în februarie 2010 şi-a 
încetat activitatea. 

Pe teritoriul RM, amplasat în partea 
stângă a Nistrului, din 16 ianuarie 2007 se 
prestează servicii de comunicaţii mobile 
CDMA în două benzi de frecvenţă – 450 
MHz şi 800 MHz de către întreprinderea In-
terdnestrcom. 

Din cauză că nu a obţinut licenţa or-
ganelor abilitate ale Republicii Moldova, 
această întreprindere activează doar pe te-
ritoriul necontrolat în prezent de stat. Lipsa 
de concurenţi pe piaţa telefoniei mobile din 
partea stângă a Nistrului face ca preţurile la 
serviciile de comunicaţii mobile ale între-
prinderii Interdnestrcom să fie foarte înalte.

Conform datelor ANRCETI, la finele 
anului 2009 în Republica Moldova erau în-
registraţi 2785000 de abonați – 78,1% (fără 
Transnistria), iar în trimestrul 3 al anului 
2010 s-a atins nivelul de 83,0%. Rata de 
penetrare a telefoniei fixe în 2009 în RM a 
constituit 31,92% (iar în semestrul 3 al anu-
lui 2010 – 32,4%), ceea ce înseamnă că la în-
ceputul anului 2010 în Republica Moldova 
erau de 2,45 ori mai multe numere de tele-
foane mobile decât fixe. 

Traficul total în reţelele de telefonie fixă 
în 2009 a scăzut în comparaţie cu 2008 cu 
11,38%, iar faţă de 2007 – cu 19,17%. Pe de 
altă parte, traficul în reţelele de telefonie 
mobilă în 2009 a crescut în comparaţie cu 
2008 cu 48,14%, iar faţă de 2007 – cu 324%.

Este oare periculos telefonul mobil? 
În ultimul timp, se discută tot mai frec-

vent nu doar despre nocivitatea telefonului 
mobil în timpul comunicării, dar şi a purtării 
acestuia în buzunar sau gentuţă. 

În cazul comunicării prin telefonul mo-
bil se efectuează conectarea emiţătorului 
telefonului mobil, care, în funcţie de ampla-
sarea abonatului, poate avea o putere de 
emisie de maximum 2W (în sistemul CDMA 
puterea de emisie este mult mai mică), in-
fluenţând puternic asupra organismului 
omului. Iar în cazul neutilizării directe a tele-
fonului (în aşa-zisa stare de aşteptare) staţia 
de bază, pe teritoriul căreia se află abona-
tul, comunică periodic cu telefonul (trece 
telefonul, fără ştirea abonatului, din starea 
de aşteptare în regim de emisie-recepţie, 
radiind tot ce se află în imediata apropiere 
a antenei telefonului) pentru a efectua aşa 
numita procedură de localizare a echipa-
mentului mobil. 

Undele electromagnetice stimulează 
schimbări la nivel de celulă a organizmelor 
vii, duc la dereglări a ordinei genelor, stimu-
lează apariţia celulelor bolnave, diferitor tu-
mori. Câmpurile electromagnetice pot duce 
la pierderea memoriei la diferite vietăţi. De 
exemplu, embrionii de găină radiaţi cu unde 
electromagnetice sunt de trei ori mai mult 
predispuşi la cancer.

Utilizatorii telefoniei mobile se plâng de 
dureri de cap, somnolenţă, devin mai iritabi-
li – indicatori caracteristici distoniei vascula-
re. Sub acţiunea câmpurilor electromagne-
tice nocive, radiate de telefonul mobil, în 

organizm are loc ten-
sionarea sistemului 
de imunitate, de la 
care poate scădea re-
zistenţa organizmului 
la boli şi alte acţiuni 
nocive externe. În anii 
90 în SUA a fost câşti-
gat un proces judiciar, 
în care avocaţii au re-
uşit să demonstreze 
că moartea unei fe-
mei ce suferea de o 
tumoare pe creier a 
fost cauzată de noci-
vitatea radiaţiei tele-
fonului mobil pe care 
îl utiliza.

Telefoanele mobi-
le, ca şi alte surse de 
radiaţii electromag-

netice nocive, sunt biologic active, adică ac-
ţionează asupra sănătăţii abonatului. În tim-
pul radiaţiei, telefonul mobil este amplasat 
în imediata apropiere a urechilor, creierului, 
ochilor. 

Radiaţiile electromagnetice, generate 
de telefonul mobil se absorb de ţesuturile 
capului, în particular, ţesuturile creierului, 
retinei ochiului, structurile analizatorilor vi-
zuali, vestibulari şi auditivi. 

Pe de altă parte, radiaţia telefonului mo-
bil acţionează direct asupra unor organe 
concrete, cât şi indirect asupra sistemului 
nervos central. Nimerind în ţesuturi, unde-
le electromagnetice provoacă încălzirea lor. 
Cu timpul, acest lucru afectează în mod ne-
gativ funcţionarea întregului organism, în 
special, a sistemelor nervos, cardiovascular 
şi endocrin. 

S-a demonstrat că radiaţiile telefonului 
mobil acţionează nociv asupra întregului 
organizm, dar cel mai grav sunt afectate sis-
temul cardio-vascular, sistemul nervos cen-
tral, creierul, organele genitale, imunitatea 
şi altele. În acest sens este foarte ilustrativ 
exemplul dintr-o publicaţie rusă, în care se 
propune, privindu-ne în oglindă, să vedem 
cum creşte părul. În acelaşi mod se dezvoltă 
invizibil şi bolile cauzate de radiaţia telefo-
nului mobil.  Dacă ar fi posibil de făcut vi-
zibile radiaţiile telefonului mobil, am putea 
urmări cum acestea străpung nemilos fieca-
re celulă a organismului nostru şi modifică 
starea funcţională a tuturor organelor orga-
nismului uman.

Din cele expuse se cere o respectare 
foarte strictă a utilizării corecte a telefonului 
mobil, chiar şi a modului de a-l ţine lângă 
ureche în timpul comunicării.

Ion AVRAM,
şef Catedră Radiocomunicaţii, 

conf. univ., dr.

Telefonia 
mobilă în RM

L a onorabila vârstă de 70 de ani, cu o experienţă 
de 45 de ani de activitate pedagogică şi ştiinţi-

fică dl Ion Negru, decan pentru orientarea profesională 
la UTM, dr., conf. univ. la Catedra „Matematica”, este pe 
bună dreptate recunoscut ca unul dintre cei mai iscusiţi 

profesori în domeniul matematicii superioare.

Ion NEGRU Ion NEGRU 

S-a născut 
la 17 mai 1941, 
în s. Vălcineţ, r. 
Călăraşi. După 
absolvirea şcolii 
din satul natal îşi 
continuă studii-

le la Şcoala Pedagogică din Călăraşi (1957-
1959). În 1962 este înmatriculat la Univer-
sitatea de Stat din Chişinău, specialitatea 
„Matematica”. După absolvirea cu succes a 
Universităţii a fost repartizat la lucru în sec-
torul de Algebră şi Logică al Institutului de 
Matematică a AŞM. În 1979 susţine teza de 
doctor în ştiinţe fizico-matematice, specia-
litatea „Algebra, logica matematică, teoria 
numerelor”. În acelaşi an îşi începe activita-
tea pedagogică în instituţiile de învăţământ 
superior din Chişinău, parcurgând funcţiile 
de la lector asistent până la conferenţiar 

universitar. Din 1987 şi până în prezent este 
conf. univ. la Catedra „Matematica” a UTM. 
Este autor a circa 100 de publicaţii ştiinţifice 
şi a 12 lucrări didactico-metodice.

Din 2007 îndeplineşte funcţia de decan 
pentru orientarea profesională şi formarea 
contingentului de studenţi la Centrul Uni-
versitar de Informare şi Orientare Profesio-
nală al UTM, aducând un aport considerabil 
în acest domeniu, datorită abilităţilor sale 
organizatorice, perseverenţei şi onestităţii 
de care dă dovadă zi de zi în activitatea sa 
ca manager şi pedagog.

Colectivul Catedrei de Matematică îl fe-
licită cordial cu ocazia jubileului, dorindu-i 
multă sănătate, bucurii şi realizări frumoase 
pe viitor. 

LA MULŢI ANI!


