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Drumul spre cunoaştere al studentului 
trece neapărat prin bibliotecă. Aici el se in-
formează, învaţă, comunică, lecturează ceva 
pentru suflet.

UTM a creat şi întreţine o enormă biblio-
tecă cu profil tehnico-ştiinţific, care cuprinde
cca 1 mil. 227 mii unităţi materiale – cărţi, ziare 

şi reviste, manuscrise, documente normativ-
tehnice şi electronice. În colecţiile bibliotecii 
se regăsesc: tratate, monografii, anuare ştiin-
ţifice, manuale, enciclopedii şi alte genu-
ri de publicaţii. Anual sporeşte colecţia 
electronică, care include cărţi scanate, 
lucrări editate la UTM, baze de date ex-
terne, CD, DVD.

Organizarea filialelor bibliotecii la fa-
cultăţi facilitează accesul utilizatorilor la 
informaţia de specialitate. În sediul cen-
tral (serviciile „Colecţia Literatură ştiinţi-
fică” şi „Asistenţă informaţională”) pot fi
consultate publicaţii cu caracter multi-
disciplinar, tezele de doctor, cărţi unicat.

Biblioteca a creat un Catalog Electro-
nic al colecţiilor sale, care poate fi accesat
la staţiile automatizate din bibliotecă şi 
on-line, de pe site-ul bibliotecii – www.
library.utm.md. Pe WEB este inserată şi 

expoziţia virtuală a noilor publicaţii, iar ru-
bricile „Întreabă bibliotecarul”, „Propuneri 
pentru achiziţie”, „Boxa de idei” sunt destinate 
comunicării cu utilizatorii.

Biblioteca acordă asistenţă privind regăsi-
rea informaţiei aşa ca: referinţe bibliografice, ore

de cultură informaţională, ghidul utilizatorului, 
pliante referitoare la modul de utilizare a baze-
lor de date. Din arsenalul de sprijin bibliografic
fac parte şi: Zilele de Informare, „Publicaţii intra-

te în colecţiile bibliotecii”, lucrările 
bibliografice (bibliografii tematice,
biobibliografii, bibliografia „Publi-
caţii ale profesorilor şi cercetători-
lor UTM (1964–2009)” etc.)

Documentele bibliotecii sunt 
consultate în sălile de lectură sau 
împrumutate la domiciliu. Există 
împrumutul interbibliotecar.

Biblioteca lansează diverse 
programe educativ-culturale: „Ori-
zontul profesiei inginereşti”, „Eve-
nimente şi date remarcabile”, „Anul 
Lecturii la Biblioteca UTM” etc., la 
care participă savanţi, specialişti 
din domeniul practic, profesori uni-
versitari, oameni de cultură şi artă.

În cadrul Bibliotecii activează 
cenaclul literar „Ora de vârf”, în ca-

drul căruia tinerii poeţi de la UTM îşi lansează 
creaţiile literare, le propun spre dezbateri şi ana-
liză şi le publică în culegerea „Design poetic”.

cultural-sportiv-distractiv

Universitatea Tehnică din Moldova 
are o permanentă preocupare în 

ceea ce priveşte alternarea muncii in-
telectuale cu efortul fizic, cu educaţia 
fizică. În felul acesta se menţine buna 

sănătate a studenţilor, iar succesele 
lor la carte sunt mereu mai mari.

În orarul săptămânal pentru anii I şi II dis-
ciplina „Educaţia fizică” este obligatorie. Mi-
ile de studenţi, sub îndrumarea profesorilor 
de înaltă calificare, împânzesc cele 4 baze şi
terenuri largi de sport, amplasate în spaţii eco-
logice cu multă verdeaţă. Ei fac gimnastică, 
alergări, jocuri sportive – tot ce prevede pro-
gramul referitor la fortificarea tânărului organ-
ism, diferenţiat fiind, se înţelege, efortul pen-
tru băieţi şi efortul pentru fete.

Bazele sportive la UTM se află într-o
dezvoltare continuă. De exemplu, pe lângă 
cele două stadioane existente s-au con-
struit şi altele două de nivel european, unul 
având covorul câmpului de fotbal din iarbă 
artificială. Pe acest covor joacă fotbal şi echipe
internaţionale. Alături sunt amenajate mai 
multe terenuri pentru tenisul de câmp, pe 
care au loc şi competiţii internaţionale la cel-
ebra Cupă Davis. Acum se află în construcţie
o piscină sportivă. Recent a fost dat în exp-
loatare un Complex Sportiv al Tineretului de 
nivel naţional.

UTM dispune şi de o impunătoare sală 
pentru diferite sporturi – sală polivalentă. 
Studenţii doritori de a se ocupa în secţii şi 
cluburi de sport au totul la dispoziţie: fotbal, 
volei, baschet, rugby, tenis, lupte libere, lupte 
greco-romane, judo, badminton, atletism, hal-
tere, tragere la ţintă, joc de dame, şah, spor-
turi de apă etc. – în total 18 probe sportive. 
Pe parcursul anului de studii se organizează 

diferite competiţii între studenţii de la diferiţi 
ani de studii, de la diferite facultăţi, campusuri, 
cămine, precum şi pentru întâietate pe întrea-
ga universitate – mare conglomerat de cca 20 
mii de studenţi. Urmează apoi competiţiile în-
tre universităţile din RM. Aceste competiţii se 
numesc Universiade.

Universitatea Tehnică din Moldova este 
considerată drept una dintre cele mai sport-
ive instituţii de învăţământ superior din RM. 
La Universiadele republicane, în toate cele 18 
probe de sport, UTM ocupă locuri premiante: I, 
II şi III. O mândrie aparte avem pentru echipele 
UTM la jocurile sportive. 

Echipele de fotbal, băieţi şi fete, joacă în 
diviziile republicane. La nivel republican se 
află echipele UTM de volei, băieţi şi fete, lupte
libere, judo, greco-romane, handbal, tenis etc. 
Echipa de rugby a UTM atinge performanţe 
de culme. De fapt, ea reprezintă Republica 
Moldova la competiţiile internaţionale. Uni-
versitatea Tehnică din Moldova, dragi elevi, are 
tradiţii bogate, dispune de o bază materială 
solidă şi de aceea poate realiza asemenea suc-
cese în sport.  Între cele 10 facultăţi ale UTM se 
organizează campionate la următoare probe 

sportive: atletism, badminton, baschet, fotbal, 
volei, tenis de masă, şah, joc de dame.

La Complexul Sportiv al Tineretului de 
la UTM în luna mai are loc acţiunea cultural-
sportivă „Ziua sportivului”. Noi zicem: „Ingineri 
de calificare înaltă şi sportivi de performanţă”.
Veniţi la studii şi la sport la UTM! În aulele, în lab-
oratoarele, pe stadioanele UTM vă puteţi crea 
„o minte sănătoasă în corp sănătos”, precum 
spuneau străbunii noştri latini.  La UTM per-
sonalitatea studentului se manifestă neapărat 
şi în plan artistic. Foarte mulţi studenţi de la 
diferiţi ani, de la toate cele 10 facultăţi vin cu 
plăcere după lecţii la cercurile artistice. 

Fanfara UTM este unică între colectivele 
artistice universitare din RM. Funcţionează din 
1975. Fanfariştii UTM concertează deseori la 
facultăţi, dar şi în faţa publicului larg din Re-
publica Moldova, România, alte ţări. Reperto-
riul conţine şi opere de natură clasică. 

Fanfara Universităţii Tehnice este distinsă 
cu multe Diplome şi premii. Ansamblul de 
muzică şi dans popular „Tinereţea” de la 
UTM are succese recunoscute în ţară şi în 
străinătate. Din 1965, când a fost fondat de 
Vladimir Curbet, artist emerit al RM, actu-

almente conducătorul Ansamblului republi-
can academic „JOC”, a concertat la Moscova, 
Sankt-Petersburg, Odesa, Minsk, Ujgorod, 
Lvov, Tallin, Erevan, Kazan, de asemenea în 
Polonia, Austria, Germania, România, Bulgaria, 
Croaţia, Olanda, Grecia. Ansamblul deţine fo-
arte multe titluri de Laureat al diferitelor fes-
tivaluri internaţionale. Cine cântă şi dansează 
în ansamblu? Desigur că studenţii Universităţii 
Tehnice din Moldova. Locul celor care pleacă, 
după absolvire, îl iau nou-veniţii studenţi. 

„Perpetuum mobile” se numeşte echi-
pa TVC (Tinereţe, Vis, Cutezanţă) a UTM, în 
cadrul căreia studenţii îşi dezvoltă capacităţile 
artistice teatrale, muzicale, de dans, de im-
provizare.

„Balul bobocilor” este sărbătoarea anua-
lă în care îşi revarsă talentele artistice şi se 
distrează tinereşte studenţii anului I, ajutaţi 
desigur de colegii lor de la anii superiori. 
Formaţia vocal-instrumentală a UTM dezvoltă 
talentele acelor studenţi – fete şi băieţi – care 
preferă estrada. Secţia dansuri sportive a 
UTM se bucură de o mare popularitate între 
studenţii iubitori ai genului dat.

TVC de la facultăţi – colective artistice care 
cuprind multă lume studenţească, avântată în 
cizelarea executării de dans, muzică, acrobaţii 
verbale-umoristice pentru a învinge în înt-
recere. Toate acestea constituie un element 
natural în larga viaţă universitară la UTM.
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Fiecare al patrulea student 
înmatriculat în Moldova va fi la UTM

Bibliota UTM

Sport, muzică, agrement


