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Î n fiece an, acesta nefiind
exceptie, are loc Concursul de 

reţelistică NetRiders Moldova, etapa 
naţională. Ediţia-2011 s-a deosebit 

de cele anterioare prin faptul că pri-
mele trei locuri au fost premiate cu 

obiecte de valoare din partea Cisco.

În cel de-al doilea deceniu de funcţionare 
a Networking Academy, accentul s-a pus pe 
pregătirea studenţilor în vederea intrării pe 
piaţa locurilor de muncă. Analiza decalaje-
lor privind abilităţile profesionale şi feed-
back-ul primit de la clienţi indică o lipsă 
acută a tehnicienilor specializaţi în reţele 

în întreaga Europă. Aceste decalaje se vor 
mări dacă nu instruim şi nu recrutăm per-
soanele potrivite încă de pe acum. În acest 
scop, Cisco organizează anual Concursul 
Internaţional de Reţelistică NetRiders, care 
se adresează studenţilor şi absolvenţilor 
Programului Cisco Neworking Academy din 
ţările zonei EMEA, printre care şi Republi-
ca Moldova. Competiţii de tipul NetRiders 
reprezintă şansa de a scoate în evidenţă 
talentul studenţilor Cisco Networking Aca-
demy şi de a realiza contactul dintre aceştia 
şi eventualii angajatori.

Concursul Naţional de Reţelistică 
NetRiders-2011 s-a desfăşurat pe 20 
aprilie, cu suportul Proiectului Creşterea 
Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinde-
rilor II (CEED II), în incinta FCIM, UTM, Labo-
ratorul ştiinţifico-didactic „Tehnologii mobi-
le Orange”, întrunind cei mai buni studenţi 
ai Academiilor Cisco din RM. Au participat 
30 de competitori din cadrul a 5 Academii 
Cisco: UTM, RENAM, Asociaţia DNT, Colegiul 
Financiar-Bancar din Chişinău şi SA Moldte-
lecom.  Concursul s-a desfăşurat on-line şi 
a constat dintr-un test teoretic din 100 de 
întrebări (pentru rezolvarea cărora s-au 
rezervat 60 min.) şi o activitate practică 
(Packet Tracer Activity Exam) constituită 
din 15 întrebări şi limitată la 60 de minute. 
Concursul a fost monitorizat prin interme-
diul camerei web de către CATC România şi 
supervizat de un Instructor-Observer expe-
rimentat (Dinu Ţurcanu), selectat de Cisco 
Systems. De asemenea, competitorii au fost 
supervizaţi de reprezentanţii Academiei Re-
gionale Cisco în RM (Asociaţia DNT).

14 din cei 30 de participanţi la concurs 
sunt studenţi a Academiei Cisco din cadrul 
UTM-RENAM (instructor – Dinu Ţurcanu). 5 
dintre ei au obţinut locuri de vârf în clasa-
mentul general.

Miercuri, 4 mai, în sala de festivităţi 
a UTM, bl. 1, a avut loc ceremonia de pre-
miere a participanţilor NetRiders Moldo-
va-2011, etapa naţională. Conf. univ., dr. 
Valentin Amariei, prorector UTM, a men-
ţionat în cuvântul său de salut importanţa 
Academiilor Cisco; Roman Damian, direc-
tor executiv Asociaţia obştească DNT (Aca-
demia Regională Cisco), s-a axat pe temati-
ca NetRiders Moldova 2008-2011, evoluţia 
şi importanţa; Sergiu Botezatu, USAID 
Moldova, Project Management Specialist, a 
subliniat importanţa şi succesul proiectului 
Academiilor Cisco în RM. Au mai participat: 
Doina Nistor, director-adjunct al Proiectu-
lui Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea 
Întreprinderilor II (CEED II); Ionela Ciuhrii, 
IT Consultant Manager CEED II, Dinu Ţurca-
nu, l. sup. univ., FRT, instructor Cisco UTM. 
Evenimentul a fost moderat de conf. univ., 
dr., decan al Facultăţii de Radioelectronică şi 
Telecomunicaţii a UTM, Serghei Andronic.

Conform clasamentului NetRiders Mol-

dova-2011, primii trei clasaţi au fost premia-
ţi cu obiecte de valoare oferite de compania 
Cisco Systems. Ei vor reprezenta Republica 
Moldova la etapa internaţională a Concur-
sului NetRiders, care va avea loc în iulie 
2011, în incinta FRT, UTM, competitorii fiind
supervizaţi de Nicolai Sandu, Manager Re-
gional Europa de Sud-Est, Cisco Networking 
Academy. 

Top 3 NetRiders Moldova 2011:
1. Maxim Mihalcovschi, SA Moldte-

lecom. Instructor – Alexandr Bankov. 
Premiul Cisco: cameră video Flip SlideHD 
16Gb şi control distant al camerei video la 
interacţiunea cu TV FlipShare TVTM.

2. Victor Croitor, RENAM. Instructor – 
Dinu Ţurcanu. Premiul Cisco: cameră video 
Flip SlideHD 16Gb.

3. Ivan Nicologlo, DNT Association. In-
structor – Andrey Shkurupii. Premiul Cis-
co: cameră video Flip MinoHD 4Gb. 

Cu suportul financiar al sponsorilor şi
Proiectului Creşterea Competitivităţii şi 
Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II) au 
fost premiaţi cu obiecte de valoare şi urmă-
torii participanţi:

Ecaterina Bodnari, UTM, care, conform 
regulamentului concursului, va reprezen-
ta RM la etapa internaţională NetRiders-
2011;  Alexandru Popesco, UTM; Andrei 
Matosha, RENAM, Dan Gaviuc, RENAM, cu 
toţii avându-l ca instructor pe dl Dinu Ţur-
canu şi fiind premiaţi cu câte un certificat
MCS Computer Center în valoare de 1500 
lei. 

Maxim Dimitrachi de la SA Moldtele-
com (instructor – Alexandr Bankov) a fost 
nominalizat Honorable Mention NetRi-
ders Moldova 2011, premiu – geantă note-
book Cisco Systems.

“NetRiders creează o nouă dimensiune 
a Networking Academy, este o experienţă 
fascinantă şi oferă un bun prilej de a-ţi de-
monstra abilităţile într-un mediu compe-
titiv”, a declarat Ecaterina Bodnari la finele
festivităţii de premiere.

Primii cinci clasaţi la Etapa Internaţională 
vor fi premiaţi de Cisco cu o vizită de docu-
mentare în SUA, la sediul Cisco Systems. Aici 
se vor întâlni cu directori, ingineri de sistem 
şi experţi Cisco, dar şi cu reprezentanţi ai al-
tor mari subiecţi din industria IT.

Felicităm cordial participanţii etapei 
naţionale, dorindu-le o carieră de succes, 
iar finaliştilor Concursului Naţional le urăm
baftă la Etapa Internaţională!

Dorim să exprimăm mulţumiri organiza-
torilor şi sponsorilor concursului: Proiectul 
Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea 
Întreprinderilor II (CEED II), în persoana di-
rectorului-adjunct Doina Nistor, şi MCS 
Computer Center, în persoana directorului 
Iurie Berzan. 

Concursul Naţional 
de Reţelistică 

NetRiders-2011

„Stimate dle Dumitru-Dorin Prunariu! În numele comu-
nităţii ştiinţifice din Republica Moldova Vă aducem cele mai 
sincere şi prieteneşti felicitări cu ocazia împlinirii a 30 de ani 
de la zborul primului român în spaţiul cosmic, se menţionea-
ză în mesajul de felicitare. În acele zile de mai 1981, românii 
din toată lumea au trăit profunde sentimente de bucurie şi 
mândrie – cosmosul vorbea româneşte. Cercetările efectua-
te la bordul complexului orbital „Saliut-6 – Soiuz T-4 – Soiuz-
40” au îmbogăţit ştiinţa mondială în diverse domenii şi au 
contribuit la desfăşurarea în continuare a mai multor pro-
grame cosmice. Vă dorim multă sănătate şi mari succese în 
activitatea profesională. Sperăm la o colaborare mai strânsă 
în aplicarea performanţelor şi tehnologiilor cosmonauticii 
pentru dezvoltarea ştiinţei şi în viaţa cotidiană”.

Dumitru Prunariu a realizat primul său zbor în cosmos 
la 14 mai 1981, în cadrul programului spaţial „Intercos-
mos”, aflându-se acolo 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute şi
înconjurând Pământul de 125 de ori. Este de profesie in-
giner aeronautic, doctor inginer la specialitatea „Dinamica sistemelor aerospaţiale”, având 
gradul militar de general maior. 

România deveni cel de-al 11-lea stat care a trimis un om în cosmos. Printr-un hazard al 
istoriei, singurul astronaut român a ajuns în spaţiu la 20 de ani după premiera mondială 
omologată de sovieticul Iuri Gagarin.

Pe 12 aprilie 2011, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la primul zbor spaţial uman al lui 
Iuri Gagarin, Dumitru Prunariu, împreună cu alţi cosmonauţi, a fost decorat de către preşe-
dintele rus Dmitri Medvedev cu Medalia de Merit pentru Explorare Spaţială.

Dumitru-Dorin Prunariu este aşteptat la Chişinău în toamna acestui an, unde va partici-
pa la o conferinţă ştiinţifică consacrată Anului Internaţional al Cosmonauticii.

30 de ani de la zborul 
primului român în cosmos 

P e 13 mai 2011 Academia Română a găzduit Sesiunea omagială prilejuită 
de împlinirea a 50 de ani de la primul zbor al omului în cosmos şi a 30 de 

ani de la primul zbor în cosmos al cosmonautului român Dumitru-Dorin Pruna-
riu. Cu acest prilej acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, acad. Valeriu Can-
ţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, acad. 
Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, i-au adresat un mesaj de 

felicitare primului şi singurului român care a zburat în spaţiul cosmic:

B anari Eugeniu, originar  din munici-
piul Bălti, în 2005 a absolvit Liceul Teo-

retic „Mihai Eminescu” din Bălti; în 2005-2009 
a studiat la Facultatea de Radioelectronică şi 

Telecomunicaţii, Specialitatea “Sisteme Op-
toelectronice”; în perioada 2009-2011 îşi face 

Masteratul la Facultatea de Radioelectronică şi 
Telecomunicaţii, Specialitatea “Sisteme şi Co-

municaţii Electronice”, UTM.

Din 2007 am participat la cercetările din cadrul 
Laboratorului de Micro-Optoelectronică al Univer-
stăţii Tehnice a Moldovei, în cadrul temei „Studii şi 
elaborări experimentale cu utilizarea nanotehno-

logiilor pentru sporirea eficienţei şi posibilităţii funcţionale ale dispozitivelor micro-optoe-
lectronice”. 

În cadrul cercetărilor au fost studiate metodele alternative de creare a microlentilelor 
integrate pe capătul fibrei optice pentru fibre de diametru 125 µm, cât şi pentru fibre de 
diametru până la 2 mm.

Necesitatea unor asemenea cercetări a fost cauzată de aşa factori , cum ar fi: creşterea
nivelului de utilizare a fibrei optice în tehnologiile de transmisiune şi prelucrare a informa-
ţiei şi costul înalt al producerii cuplajelor, necesitatea injectării unui semnal calitativ în ghi-
dul de undă; multitudinea domeniilor care necesită introducerea şi prelucrarea calitativă a 
semnalului. Au fost cercetate diferite sisteme de acest gen şi in rezultatul lucrărilor au fost 

obţinute rezultate care permiteau cu ajutorul integrării microlentilelor introducerea sem-
nalului într-o fibră depărtată la cca 700 – 800 µm de la fibra sursă (fig.1 a,b).

De asemenea, au fost cercetate metodele de creare a unor astfel de microlentile şi pe 
fibre de diametru mare (1-2 mm).

În cadrul aceloraşi cercetări a fost efectuată o încercare de a realiza un modul de cuplare 
a emiţătorului cu fibra de diametru mare, care ar putea fi folosit în sistemele de profilaxie
ftizio-pulmonară (fig.2), senzori, detectori de gaze etc.

Materialul prezentat în cadrul acestor cercetări a fost menţionat cu medalii de aur şi di-
plome de merit, fiind în repetate rânduri expus la diferite conferinţe şi forumuri ale inventa-
torilor -  în perioada anilor 2008 – 2010 – „Новое Время”, PRO INVENT, EXPO TRANSILVANIA, 
Salonul International de Inventică, Tashkent, АРХИМЕД, EUROINVENT.

În 2009 echipa de cercetători a laboratorului a obţinut premiul întâi în cadrul Premiului 
municipal pentru tineret în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor.

Masteranzii cercează
Microlentilele


