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REZUMAT. In fiecare oraș modern parcurile, muzeele reprezintă locuri atractive atât pentru locuitori, cât și 

pentru oaspeții lui. Crearea unui Parc – Muzeu dedicat evoluției gândirii și realizărilor umane, de la obținerea 
focului și terminând cu succesele cosmonauticii, are o deosebită importanță. Vizitatorii Parcului - Muzeu al 
Istoriei Tehnicii în aer liber de la mic la mare pot lua cunoștințe cu o mică părticică din istoria ingineriei care 
stă la baza dezvoltării societății umane. Succint este descrisă crearea unui astfel de parc-muzeu în orașul 

Chișinău, Republica Moldova, la Universitatea Tehnica. 

Cuvinte cheie: parc, muzeu, sculpturi, figurine zodiacale, tractor, elicopter, tramvai. 

ABSTRACT. Every modern city parks, museums are places for both people and for his guests. Creating a park - 
Museum dedicated to the development and achievements of human thought, from getting fire and ending with 
the successes of cosmonautics, it has a special significance. Visitors History Museum Technology Park-outdoor 

small to large can take a little bit of knowledge engineering history that underpins the development of human 
society. Succinctly describes the creation of such a park-museum in Chisinau, Moldova, Technical University. 
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Tehnica, ca o totalitate a uneltelor și a practicilor 
productive dezvoltate, pe parcursul istoriei, per-
mițând omenirii să cerceteze și să transforme mediul 
înconjurător cu scopul de a obține bunuri materiale, 
a avut, are și va avea o importanță incomensurabilă. 

“Numai întoarcerea noastră către trecut ne dă 
forță faptelor de azi”. (Nicolae Iorga) 

Cunoașterea istoriei tehnicii atât în plan mondial, 
cât și în plan național are o importanță deosebită. 

De această problemă sunt preocupați renumiți 
savanți în diverse domenii. Istoria tehnicii este 
descrisă în zeci și sute de lucrări, în multe centre 
universitare, existând muzee unde sunt expuse 
exponate din diverse domenii și diverse timpuri. 

La Universitatea Tehnică din Chișinău s-a mers 
pe o cale nouă, mai puțin răspândită – crearea unui 
Parc - Muzeu al Istoriei Tehnicii în aer liber, in care, 
fiecare piesă are o destinație: fie funcțională, fie 
educațională, fie decorativă.  

Părintele spiritual, inițiatorul, coordonatorul și 
făuritorul acestui parc, de la primele schițe de pro-
iectare, conceperea structurii spațial - volumetrice, 
alegerea fiecărui exponat a acestuia este acade-
micianul Ion Bostan, care pe parcursul a peste două 
decenii a condus această unică instituție de 
învățământ tehnic superior din Republica Moldova. 

Parcul – Muzeu s-a decis să fie amplasat în 

campusul Râșcani  al universității, în zona adiacentă 

corpurilor de studii, cartierului rezidențial studen-

țesc și cartierului locativ al cadrelor didactice. 

Suprafața parcului constituie 2,05 ha din suprafața 

totală a campusului de 19,4ha 

Întrarea în Parcul – Muzeu este marcată prin Stela-

simbol al Universității – o construcție metalică ce 

simbolizează relația în timp a absolvenților cu Alma 

Mater. 
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Stela a fost proiectată de către profesorii Catedrei 
Design Industrial si de Produs.  

Proiectul a fost realizat cu suportul financiar al 
absolvenților Universității Tehnice și inaugurată cu 
prilejul împlinirii a 40 de la fondarea instituției. 

Lucrările de terasament au demarat în iarna 
2005–2006 prin planificarea conceptuală a terenului, 
nivelarea lui, planificarea aleilor parcului, identi-
ficarea spațiilor pentru exponate și selectarea speci-
ilor de arbori. 

  

 

 

  

Muzeul reprezintă un parc plantat cu peste 800 
arbori de diverse specii și are o structură logică, 
unde se întâlnesc trecutul cu modernul. 

Baza compozițională a Parcului Muzeu în aer 
liber este reprezentată printr-o gamă de sculpturi 
amplasate pe spirala Arhimede, ce simbolizează 
evoluția gândirii și performanței umane sub 
denumirea “Galeria Gânditorului” 

 

Prima sculptură a Galeriei Gânditorului simboli-
zează prima invenție a omului, aprinderea focului 
prin scânteie. 

 

Urmează sculptura “Omul cu bâta” – omul 

primitiv care străpunge cerul cu privirea-i iscodi-

toare, cerându-i mana. 

  

Sculptura “Omului Gânditor” asemănătoare celei 

de la Hamangia, care meditează asupra existenței, 

este a treia piesa din compozitie. 

Următoarea sculptura este a Omului Creator, ce 

îl simbolizează pe marele artist și inginer al Epocii 

Renașterii Leonardo da Vinci, care pe lângă 

celebrele opere de arta a inventat multe mașini și 

mecanisme, punând bazele ingineriei moderne. 

 

Pe ultimele poziții ale spiralei sunt expuse 

Sculpturi metalice ce simbolizează evoluția tehnicii 

prin dezvoltarea asamblărilor cu nituri și a 

materialelor noi. 

  

In parc sunt realizate si expuse si alte sculpturi 

tematice si decorative. 

Compoziția sculpturala “Evoluția roții” – simbol 

al celei mai mari și importante invenții ale Omenirii. 
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În diferite colțuri ale Parcului – Muzeu sunt 

amplasate sculpturile “Fertilitate”, “Zbor frânt”, 

“Nostalgie” și “Perspectiva planelor înclinate”, 

fiecare dintre ele simbolizând ceva inedit. 

  

  

 

Scări de acces în Parcul – Muzeu al Istoriei  

Tehnicii în aer liber 

 

Aleea cosmonauților 

 

Compoziția sculpturală “TEASCUL” – 

simbol național al neamului 

Toate compozițiile sunt sculptat din blocuri de 

piatră naturală, dobândită în cariera din comuna 

Cosăuți, Soroca, de către un grup de sculptori 

moldoveni prin organizarea unei tabere de vara in 

anul 2007. 

 

 

Rectorul UTM acad. Ion Bostan alături de participanţii taberei 

de vară sculptorii Grigore Sultan, Tudor Cataraga, Iurie Platon, 

Mihai Damian, Andrei Vorobiov, Ion Zderciuc, Parascovia 

Popa-Donoi, Valentin Vârtosu. 

În Parcul – Muzeu sunt amplasate o serie de 

exponate de valoare, executate în secolul XX cum ar 

fi: tractorul cu șenile “T-50B” cu numărul 1 de 

fabricare, proiectat și fabricat la 16.10.1964 la Uzina 

de Tractoare din Chișinău, care ajunsese prin anii ’90 

la o capacitate de producție de 15 mii unități pe an. 
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Alături sunt instalate tractoarele: “Universal-2” cu 

roți metalice, produs la uzina “Krasnâi Putiloveț” 

Leningrad (USSR) în anii 30-40 după licența „FORD” 

(SUA)  

 

 

“HTZ-7” (primul tractor sovietic pe pneuri, produs la Uzina de 

tractoare din Harkov (Ucraina) în 1950, exponat care a ajuns la 

Chișinău, fiind donat de Universitatea Transilvania din Brașov. 

 

 

Elicopterele MIL–2 și KAMOV-26 amplasate pe postamente 

înalte, completează aripa stângă a Parcului – Muzeu. 

Cu idei și realizări creative la amenajarea Parcului 
– Muzeu au contribuit studenții, profesorii și 
colaboratorii specialităților de creatie ale universitatii- 
design industrial, design interior, arhitectura. 

Transporturile pe șine sunt reprezentate prin o 
replică a tramvaiului de epocă, ce circula cândva 
prin Chișinău, tractat de cai, (compoziția sculptură 
decorativă a cailor, proiectată şi realizată din deșeuri 
metalice de studenții UTM), și un tramvai electric al 
anilor 60-70 ai secolului trecut. In continuare 
urmează sa fie instalata o locomotiva pe aburi.  

 

În cadrul Universității Tehnice se finalizează 
lucrările de lansare a primului satelit în Republica 
Moldova. Pentru dirijarea și monitorizarea zborului 
satelitului sunt construite două edificii amplasate pe 
teritoriul Parcului – Muzeu: Observatorul 
astronomic cu telescop Celestron C14 și Stația 
terestră cu antena parabolică. 

  

Parcul – Muzeu este iluminat pe timp de noapte 
cu ajutorul a câtorva surse de energie regenerabilă: 
instalații eoliene și solare, proiectate si realizate 
Centrul tehnico-ştiinţific de implementare a tehno-
logiilor avansate „Etalon” al universității .  

 

    

În mijlocul Parcului – Muzeu a fost amenajat un 
havuz, înfrumusețat cu douăsprezece figurine 
zodiacale, proiectate de studenții si profesorii UTM, 
confecționate din otel inoxidabil prin tehnologii 
moderne in atelierele Universității Tehnice a 
Moldovei. 
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In jurul havuzului şi pe aleile parcului sunt 

amplasate un set de bănci originale (lucrări de 

autor), ce simbolizează dragostea eternă. 

 

 

 

Este în dezvoltare proiectul de amplasare pe 

teritoriul Parcului Muzeu a pavilionului Republicii 

Moldova la Expoziția Mondială Milano-2015, 

câștigat de către Universitatea Tehnică prin concurs 

organizat de Guvernul RM 

 

În perspectivă este prevăzută posibilitatea măririi 

suprafeței Parcului – Muzeu, unde vor fi amplasate o 

serie de ateliere-muzee, înzestrate cu diverse 

dispozitive și instalații folosite de strămoșii noștri 

pentru confecționarea rogojinilor, covoarelor, pieselor 

forjate (fierării), folosirea râșnițelor pentru măcinat etc. 

Ne mândrim cu faptul că Parcul – Muzeu se 

bucură de o largă popularitate, devenind un loc de 

agrement pentru locuitorii si oaspeții orașului 

Chișinău. 

Vara, Parcul – Muzeu este invadat de părinți cu 

copii mici și mai măricei, iar tinerii însurăței vin să-

și imortalizeze evenimentul crucial din viața lor cu 

imagini în stil retro. 
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Vedere generală a Parcului – Muzeu al istoriei tehnicii în aer liber 

 


