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Creativitatea tehnică şi formarea cadrelor
inginereşti la UTM: situaţia actuală şi căi de ameliorare
În baza informaţiilor prezentate de dl V. Amariei prorector conf.univ.dr. şi dl S. Zaporojan şef DIŞDT
conf.univ.dr. se constată următoarele:
• Activităţile de creativitate a studenţilor la facultăţi sunt în vizorul decanilor facultăţilor, șefilor de catedre și
tutelate de cadre didactice cu experienţă și spirit inovativ. În activităţile de creativitate participă cei mai buni
studenţi cu reușită bună.
• Rezultatele activităţilor de creaţie a studenţilor sunt prezentate în proiectele/tezele de licenţă, masterat, la
Conferinţe tehnico-știinţifice și concursuri la nivel universitar, naţional şi internaţional (Romania, alte ţări UE;
CSI), expoziţii organizate de MOLDEXPO (Infoinvent, Food Technology, Shop and Restaurants), Expoziţii
Internaţionale de invenţii în Romania, olimpiade studenţeşti organizate de universităţile din România, Ucraina
(Kiev, Harkov)
• În activităţile de creativitate prin centre/laboratoare specializate (sau adaptate) pentru activităţile de
creativitate sunt implicaţi cca 400 studenţi, inclusiv: FCIM – 130 pers.; FIU – 70 pers.; FIMET – 60 pers.;
FIMCM – 50 pers.; FEn – 30 pers.; FTMIA – 20 pers.; FIMT – 25 pers.; FCGC – 15 pers.
• În 2012 la UTM a fost organizată Expoziţia „Creaţia deschide Universul” cu prezentarea cca 500 lucrări
inovaţionale şi de creaţie a studenţilor de la toate 10 facultăţi. La deschiderea Expoziţiei au participat dl Primministru al R. Moldova V. Filat, doi din cei trei cosmonauţi - DHC ai UTM, cca 200 elevi din licee, reprezentanţi
ai întreprinderilor, ministerelor şi departamentelor de stat, partenerilor sociali.
Rezultatele lucrărilor de creaţie a studenţilor au fost înalt apreciate, confirmând poziţia de lider a UTM în
sistemul de învăţământ superior.
• De un interes deosebit în rândul studenţilor se bucură concursul Rube Goldberg lansat în 2011 la iniţiativa
şi cu participarea activă a organizaţiei studenţeşti BEST Chişinău. În cadrul Expoziţiei a fost organizat
concursul Rube Goldberg UTM-2012, la care au participat 6 echipe: FIMT (locul I), FEn (locul II), FIMCM (locul
III), FCIM, FIMET (FRT), FCGC. Acest concurs prin originalitatea sa continuă să fie foarte atractiv pentru
studenţi. La FCIM de un interes deosebit se bucură elaborarea de către studenţi a roboţilor, participarea la
Concursurile Internaţionale de Robotică „Hard and Soft”, concursuri organizate de compania „Continental”,
Romania etc.
• La UTM funcţionează 21 centre specializate de creaţie a studenţilor, Incubatorul de Inovare „Politehnica”.
La FCIM sunt 6 centre de creaţie studenţească, inclusiv „Hard and SOFT” şi „Ingineria Sistemelor
Microelectronice şi Dispozitive Biomedicale”; la FIMCM - 5 centre, inclusiv: „Centrul de creativitate Tehnică”,
„Centrul de Elaborare a Sistemelor de Conversiune a Energiilor Regenerabile”, la FTMIA - Centrul Ştiinţific de
Instruire şi Transfer Tehnologic în cadrul Incubatorului de Inovare „Politehnica” (creat cu suportul programului
Tempus), „Centrul de instruire practică şi formare continuă în alimentaţia publică” (creat cu suportul Fundaţiei
LED), la FIMET – 2 Laboratoare specializate amenajate şi dotate cu echipament modern de către companiile
Moldtelecom, Moldcell utilizate concomitent şi pentru activităţi de creaţie a studenţilor; la FCGC - Centrul
Studenţesc de Creaţie Tehnică în construcţii, Laboratorul Proiectare Asistată de Calculator (cu suportul
companiei TEHNOSOFT, Olanda).
• La Colegiul Tehnic funcţionează Cercul de Creativitatea Tehnică „Rube Goldberg Machine”, în care
participă 15 studenţi.
În acelaşi timp Senatul menţionează necesitatea extinderii activităţilor de creativitate, îmbunătăţirea condiţiilor
de activitate creativă la facultăţi ca parte componentă a procesului de formare a cadrelor inginereşti şi
promovare a imaginii UTM în societate, mediul elevilor din licee, întreprinderi şi agenţi economici.
În scopul extinderii şi asigurării eficienţii activităţilor de creativitate a studenţilor,
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1. Facultăţile vor crea/îmbunătăţi condiţiile pentru creativitatea stutenţilor prin crearea de noi centre,
laboratoare, ateliere de creaţie, modernizarea/dotarea suplimentară a celor existente, inclusiv în cadrul
Centrului de Exelenţă, Incudatorului de Inovare “Politehnica”.

2. Catedrele de profil vor examina posibilităţile de includere (conform propunerilor Ministerului Educaţiei) în
planurile de învăţământ a specialităţilor inginereşti disciplina “Bazele creativităţii tehnice” luându-se în
consideraţie specificul specialităţii/domeniului respectiv.
3. Catedrele vor extinde participarea cadrelor didactice în creativitatea studenţească, aceasta fiind inclusă în
planurile individuale ale cadrelor didactice şi planurile de lucru ale catedrelor.
4. A considera oportun:
• elaborarea Regulamentului - tip privind organizarea şi coordonarea activităţilor de creativitate a studenţilor,
organizare a expoziţiilor, concursurilor etc. la nivel universitar;
• elaborarea Regulamentului privind stimularea activităţilor de creativitate a studenţilor, tinerilor cercetători,
cadrelor didactice, personalului ingineresc;
5. A organiza Expoziţia „Creativitatea deschide Universul” în cadrul activităţilor de orientare profesională şi
promovare a imaginii universităţii cu începere la 20 aprilie 2013. Expoziţia va include 4 componente principale:
• Prezentarea Facultăţilor, Colegiului Tehnic şi a UTM în ansamblu;
• Prezentarea lucrărilor inovaţionale studenţeşti: proiecte de diplomă, machete, modele, roboţi, modele
confecţii, proiecte şi modele design industrial, de interior etc.;
• Prezentarea/publicitatea întreprinderilor şi companiilor - sponsori ai Expoziţiei;
• Concursul Rube Goldberg – UTM 2013.
6. În scopul soluţionării problemelor de ordin organizatoric a crea grupul de lucru pentru elaborarea planuluigrafic de activităţi şi a devizului de cheltuieli pentru realizarea măsurilor planificate (în termen până la 11 martie
2013).
7. A stabili următoarele termene limită de efectuare a lucrărilor pe etape:
• Montarea Pavilionului Expoziţional – 20.03.2013;
• Confecţionarea carcasei maşinilor Rube Goldberg de către CITA Etalon – 11.03. 2013;
• Finalizarea pregătirii de către facultăţi a exponatelor – 10.04.2013;
• Amenajarea Expoziţiei, montarea/aranjarea exponatelor – 12.04.2013;
• Deschiderea Expoziţiei – 20.04.2013;
• Concursul RG - UTM 2013- 27.04.2013;
• Durata de funcţionare a Expoziţiei 20 aprilie – perioada Admiterii – 2013.
8. În scopul procurării materialelor necesare pentru confecţionarea maşinilor Rube Goldberg de către
echipele studenţeşti a forma din sursele fondului de burse „Fondul de susţinere şi premiere a studenţilor
participanţi la concursul „ RG – UTM 2013” în mărime de 4900 lei/echipă, care va fi utilizat pentru:
• ajutorul material acordat studenţilor membri ai echipelor facultăţilor – participante la concurs pentru
procurarea materialelor necesare confecţionării maşinilor Rube Goldberg în mărime de 34300 lei
(700lei/student x 7studenţi/echipă x 7 echipe);
• premierea echipelor studenţeşti învingătoare a concursului în mările de 10500 mii lei: (locul I- 700 lei/pers,
locul II – 500 lei/pers, locul III – 300 lei/pers);
9. Rectoratul de comun cu facultăţile vor solicita suportul agenţilor economici pentru sponsorizarea
cheltuielilor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Expoziţiei, oferind posibilităţi de publicitate în cadrul
Expoziţiei.
10. Despre mersul desfăşurării activităţilor de pregătire şi realizare a Expoziţiei, concursurilor şi a surselor
financiare utilizate Senatul va fi informat periodic pe măsura realizării măsurilor planificate.
11. Responsabili de executarea prezentei Hotărâri sunt: V. Amariei conf. univ. dr. prorector pentru formare
continuă şi S. Zaporojan conf. univ. dr. Şef Dep. IŞDT.
Ion BOSTAN,
Preşedinte al Senatului,
Academician A.Ş.M.
Ion SOBOR,
Secretar ştiinţific al Senatului,
Prof. univ. dr.
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