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Seminar pentru traducători și interpreți judiciari

În ziua de 25 februarie 2017, în incinta 
Universității de Stat din Moldova a avut loc seminarul 
pentru traducători și interpreți de limbă italiană I-a Edi-
ție, cu genericul „Particularitățile traducerii și interpre-
tării în sectorul legal”. 

Evenimentul a fost conceput la solicitarea tra-
ducătorilor autorizați de limbă italiană din Republica 
Moldova, cu scopul creării unui forum eficient care 
ar contribui la formarea continuă a interpreților și tra-
ducătorilor judiciari. Din acest motiv, la prima ediție a 
seminarului a fost invitat avocatul Eduard Digore, fondator al Casei de Avocatură care-i poartă nume-
le și membru al Observatorului pentru Drepturile Omului pentru relaţiile cu Italia. 

În cadrul seminarului au fost susținute prezentări și activități interactive pe temele: Principiul 
echivalenței în traducere, dr. conf. univ. T. Porumb, Legea moldovenească versus legea italiană, 
avocatul Eduard Digore, Traducerea nomenclatorului juridic în și din română și italiană, Alina Iovu, 
colaborator al Consulatului SUA, Din experiența traducătorului și interpretului Liudmila Kojușko, 
președintele societății “Dante  Alighieri“.

Evenimentul a fost organizat cu concursul echipei de proiect, Decana Facultății Limbi și Litera-
turi Străine dr.hab., prof.univ., Ludmila Zbanț,  conf. univ. T. Porumb, Alina Abramovici, traducător 
judiciar, în colaborare cu Societatea “Dante Alighieri”, societate de promovare a limbii și culturii 
italiene în Republica Moldova. 

În cadrul comunicărilor prezentate, s-au iniţiat dezbateri şi schimburi de opinii între participanţii 
seminarului, care în final au propus să fie organizate periodic activităţi de formare profesională, în 
cadrul cărora se vor dezbate probleme din domeniile de interes comun.

         Tatiana PORUMB, 
comitetul organizatoric
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Sesiunea Naționale de Comunicări Ştiințifice Studențești,  
ediția XXI, și-a desemnat câștigătorii 

Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice Stu-
denţeşti este o manifestare ştiinţifică organizată an de 
an de către Institutul de Cercetare şi Inovare, USM, de-
venind deja o tradiţie pentru Universitatea de Stat din 
Moldova. Ediţia a XXI-a, etapa I, s-a desfăşurat în pe-
rioada  6 februarie - 10  martie 2017, în cadrul căreia 
au participat aproximativ 500 de studenţi ai ciclului I 
licenţă, dintre care 356 au prezentat comunicări/rezul-
tate ştiinţifice ale unor cercetări realizate.

Discursurile au fost prezentate în următoarele secţiuni:

- Ştiinţe ale naturii şi exacte;

- Ştiinţe umanistice;

- Ştiinţe juridice şi economice;

- Ştiinţe sociale.

Menţionăm că unele facultăţi au organizat  Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studen-
ţeşti iniţial, etapa departamente şi ulterior, etapa facultate. Astfel, membrii juriului dintre cei buni au 
selectat cei mai buni participanţi, care au fost desemnaţi câştigători şi anume:

	Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială: Stanciu Alina, Buruian Ana, Şuşu Tatiana. Menţiuni: 
Craciun Doina, Magaleas Doina, Bantea Maria, Boţan Nicoleta.

	Facultatea Biologie şi Pedologie: Curliuc Victoria, Druța Adriana, Surdu Eliza, Șamughia Daria, 
Sloghin Angela. Menţiune: Bunduc Radu.

	Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică: Cebotari Diana, Caiş Rodica, Vîlcu Ecaterina.

	Facultatea Litere: Tâmbur Nona, Vovcenco Victoria, Goncearuc Anastasia, Poraico (Bunciuc) 
Cristina, Ursu Cristina, Dolomanji Marina. 

	Facultatea Fizică şi Inginerie: Rusnac Ivan, Cunup Marin, Untila Carolina, Pîrlog Yurie, Calmaţui 
Cristina, Costenco Maria, Rusnac Dumitru, Brăileanu Olga, Butucea Cristina, Bivol Constantin.

	Facultatea Limbi şi Literaturi Străine: Cucu Victoria, Domenti Irina, Craevschi Alexandru, Da-
rii Felicia, Cornescu Tatiana.

	Facultatea Istorie şi Filosofie: Plinschi Catalina, Bejenaru Alexandru, Şcodin Sandu, Grecu Ana, 
Bulmaga Mihail, Cazacliu Cristina, Semionov Chiril, Ciobanu Mihail, Biiuc Hristina, Secăreanu 
Dumitru, Bonari Artiom, Laur Daniel.
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	Facultatea Ştiinţe Economice: Airini Cristian, Jomir Florentina, Rotaru Ecaterina, Orehova Irina, 
Morgun Iulia, Necula Corina, Chișlariu-Pripa Minodora. Menţiuni: Celarschii Ivan, Sadovoi Ana, 
Știrbu Maria, Cașcaval Alexandr, Rezneac Nadejda, Orozova Ulizana, Hropotinschi Adriana, Ber-
nic Romina.

	Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: Josan Mihaela, Antoni Daniela, Zîcu Ioan, Sîrbu 
Dina, Guțu Nina, Ouatu Nicolina, Migaevschii Parascovia, Mucuța Valeria, Railean Vladilena, 
Mandric Maria, Ceaicovscaia Olga, Săcăreanu Panteleimon, Cojocaru Victoria, Treanina Olga, 
Zop Cătălina, Raileanu Maria.

	Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative: Beglița Sveatoslav, Șopin 
Igor, Rață Daniela, Voroneanu Cristina, Condurachi Arcadie, Tofan Raisa, Cazacu Călin, Păun 
Denis, Moroi Cătălin, Stavinschi Carina, Frosineac Mariana, Negară Mihaela, Cheabur Galina. 
Menţiuni: Poparcea Ariadna, Bugu Mihai.

	Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării: Zatic Corina, Prisacari Cristina, Bejan Daniela, 
Osipova Daniela.

	Facultatea Drept: Lupu Nicoleta, Pîslaruc Maria, Onica Cristian, Gaja Alina, Mihalaş Ion, Ţurcan 
Daniel. Menţiuni: Macovei Maxim, Digori Pavel, Bercu Vlad, Mișcoi Mihail, Vartic Iulia, Florea 
Marina.

	Facultatea Matematică şi Informatică: Șaghivaliev Rustam, Mîrzac Alexandra, Perlog Valentin. 
Menţiuni: Grigorcea Ana, Crăciun Victor.

În vederea îmbunătăţirii organizării ediţiilor 
viitoare, unii moderatori ai Sesiunii au sugerat de a 
include în calitate de membri ai juriului, alte persoane 
din afara facultăţii, pentru a spori obiectivitatea în apre-
cierea comunicărilor expuse.

Comitetul de organizare al Sesiunii Naţionale de 
Comunicări Știinţifice Studenţeşti le urează mari succe-
se şi baftă câştigătorilor la cea dea II-a etapă la care vor 

participa atât masteranzii USM, cât şi cei de la alte instituţii de învăţământ din ţară, în data de 4-5 mai 
2017.

Finaliştii programul „Burse pentru Viitorul Tău!”

Festivitatea Solemnă dedicată finaliştilor Programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2016, 
a fost realizată de către Centrul de Informaţii Universitare cu sprijinul financiar integral al BC „Mol-
dova Agroindbank” SA.
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În ediţia curentă a programului au participat 97 studenţi de la anul I, II și III de studii, de la 14 
instituţii de învăţământ superior din ţară. În rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru concurs de 
către Comisia de experţi independenţi nominalizată în cadrul programului, au fost selectaţi 30 de 
finalişti, care vor beneficia de burse anuale în valoare de 6000 MDL fiecare. Alte 2 burse a câte 6000 
MDL au fost oferite pentru studenţii anului I de către o fostă bursieră a programului, care a venit cu 
iniţiativa proprie de a susţine 2 tineri, în semn de recunoştinţă pentru tot sprijinul pe care l-a primit 
beneficiind de această bursă.

Dintre cei 32 de finalişti ai programului, 10 sunt studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova: 
Munteanu Cătălina (anul I), Suruceanu Veronica  (anul I), Dobîndă Diana (anul III), Bobeică Victoria 
(anul II), Ghimp Mihai (anul III), Istrati Silvia (anul III), Timofti Cristina (anul II), Tofan Raisa (anul 
III), Buznea Mihaela (anul III) şi Ciorici Corneliu (anul III).

Felicitari, dragi studenţi! Vă urăm şi în continuare mult succes şi realizări frumoase!

Conferința Internațională ,,FEMEILE ŞI MINORII DIN DETENŢIE - TRECUT, 
PREZENT ... DAR VIITOR?”

Membrii Centrului de Cercetări Calitative în Antropologie, 
Departamentul Filosofie și Antropologie au participat pe data de 
15-16 martie, 2017 la Conferința Internațională ,,Femeile și mino-
rii din detenție – trecut, prezent ... dar viitor?”, organizată de către 
Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației 
Legii (NORLAM). 

La conferință au fost prezentate două studii antropologice, 
autori Eudochia Saharneanu, doctor habilitat, profesor universitar 
și Tatiana Mărgărint, lector, departamentul Filosofie și Antropol-
ogie, USM: 

1. ,,Violența în familie și femeile din penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent, viitor”. 
Studiul de față și-a propus să ofere o imagine asupra dimensiunii fenomenului de violență care a 
afectat femeia condamnată. În același timp, s-a încercat să se identifice legătura dintre crima comisă 
și traumele suferite de femei anterior, violența în familie, abuzuri; să prezinte evaluarea de către de-
ținute a tratamentului față de ele pe parcursul procesului penal și în timpul executării pedepselor; să 
determine impactul detenției asupra vieții femeii din punct de vedere economic, relațional, afectiv; 
să identifice impactul detenției femeii asupra membrilor familiei; să evalueze perceperea propriului 
viitor de către femeile de la Penitenciarul de la Rusca.

2. ,,Tabuuri și rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori Goian” . Echipa 
de antropologi și-a propus să analizeze specificul relațiilor dintre deținuții minori din penitenciarul 
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Goian, având ca punct de pornire riturile de trecere existente și 
performate de către ei. Fiind noutate în domeniul cercetării, acest 
subiect, a devenit o provocare ca urmare a mediului sau terenului 
de cercetare și anume, penitenciarul pentru minori Goian. Practi-
ca științifică internațională a demonstrat și relevat de nenumărate 
ori necesitatea studiilor calitative, științifice pentru o mai bună 
înțelegere a problemei și identificarea acelor aspecte care printr-o 
cercetare cantitativă, nu pot fi depistate. 

La conferință au fost prezenți reprezentanții mai multor 
domenii: colaboratori ai poliției, procurori, avocați, judecători, 

consilieri probațiune, angajați ai sistemului penitenciar și reprezentanți ai societății civile în speranța 
că evenimentul va consolida eforturile comune ale instituțiilor statului axate pe garantarea respectării 
drepturilor omului și reintegrarea deținuților.

Conferința și-a propus să sensibilizeze opinia publică și reprezentanții sectorului justiției pentru 
a soluționa problemele ce le întâmpină zilnic femeile și minorii aflați în detenție, dar și impactul vieții 
după gratii asupra viitorului acestora.

Zilele Internaţionale ale Francofoniei – 2017 
la Departamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

În cadrul săptămânalului Zilelor Internaționale ale 
Francofoniei, Departamentul de Traducere, Interpretare 
şi Lingvistică Aplicată a propus un şir de concursuri 
pentru studenții anilor I – II cu studierea limbii franceze 
– limba A. 

Programul manifestărilor a început marți, 21 mar-
tie 2017, cu desfăşurarea tradiționalului concurs de ci-
vilizație franceză  „Les curiosités françaises” organizat 
de Larisa Cebuc, lector universitar, pentru studenții anului I şi II (limba franceza - limba A). La cele 
patru  etape ale concursului au participat 46 de studenţi. Premiul I a fost oferit studentei Daniela 
Vioară, premiul II – Daniela Melnic, premiul III – Maria Macrii, şi Diploma de Mențiune – Dorina 
Coţofană.

Joi, 23 martie 2017, a avut loc concursul de fonetică „Les voyelles à la française” propus de 
Larisa Cebuc, lector universitar, pentru studenții anului I (limba franceza - limba A). Premiul I a fost 
decernat studentei Iulia Gangan, premiul II – Mariana Ostahi, premiul III – Daniela Cearîc. În calitate 
de public au fost invitaţi studenţii anilor I cu studierea limbii franceze – limba A, care au participat la 
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rândul lor la un mini-concurs. Premiul „Publicul Curi-
os” a fost câştigat de studenta Tatiana Secara, iar pre-
miul „Simpatia Publicului” a revenit studentelor Maria 
Ostahi şi Daniela Morari. În final, s-au făcut totalurile 
concursului de afişe francofone „J’aime, je partage”. 
Decizia publicului a fost de a decerna premiul I studen-
telor Carolina Chirica şi Tatiana Secara.

Vineri, 24 martie 2017, a avut loc etapa finală a 
concursului anual „Interprètes en herbes”, organizat de Irina Breahnă, lector superior, pentru studenţii 
anului II. Premiul I a fost decernat studentei Maria Tonu, premiul II şi premiul „Simpatia Publicului”  
au revenit Mariei Macrii, premiul III a fost oferit Mirabelei Vîlcu şi Diploma de menţiune – Mihaelei 
Buruiană. Au fost decernate premii pentru publicul curios: Anjela Lupu, Dorina Coţofană, și Daniela 
Vioară.

Concursurile organizate au fost jurizate de lectorii universitari ai Departamentului, precum: 
Svetlana Bordian, Natalia Mucerschi, Larisa Cebuc, Irina Breahnă, invitata Miljana Radic, cea mai 
bună studentă din anul III, Irina Domenti, şi masterandele Mihaela Raileanu şi Mihaela Dranca. 

Numeroasele premii (cărţi de civilizaţie franceză şi de specialitate, romane, CD-uri, genți şi ruc-
sacuri, chei USB, obiecte de birotică, umbrele, etc.) au fost acordate de Alianţa Franceză şi de Antena 
din Chişinău a Agenţiei Universitare Francofone. Toţi participanţii la concursuri au primit diplome de 
participare.

Larisa CEBUC, 
Responsabil de organizare a Zilelor Francofone, 

Lector universitar, 
Departamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Endava Moldova a dat startul cursului de Software Testing  
la Universitatea de Stat din Moldova

Endava, cea mai mare companie IT din Moldova 
a dat startul cursului de Software Testing la Universi-
tatea de Stat din Moldova, pentru studenţii selectaţi de 
la Facultatea de Matematică şi Informatică şi Faculta-
tea de Fizică şi Inginerie. Prezenţi la lansarea cursului, 
Decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, Valentina Ni-
corici, şi Prorectorul USM, Florentin Paladi au mulţu-
mit companiei Endava pentru colaborare şi donaţia de 
computere şi au menţionat că examinează posibilitatea 
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de a include cursul de Testare software în programul de studii.

Cursul de Software Testing, dezvoltat şi predat 
de un grup de ingineri testare de la Endava conţine 3 
module: Software Testing in a Nutshell, Performance 
Testing şi Automation Testing şi are o durată de 3 luni. 
La curs participă studenţi selectaţi în baza rezultatelor 
unor probe de logică, testare şi programare. Sala de cal-
culatoare în care au loc orele a fost renovată cu susţi-
nerea oferită de Endava, pentru a crea o experienţă de 
studiu mai agreabilă.

Peste 30 de studenți și studente au venit  
la castingul „Miss & Mister USM 2017”

Cei mai chipeși băieți și cele mai frumoase dom-
nișoare și-au demonstrat la data de 22 martie abilitățile 
la castingul pentru concursul de frumusețe și inteligență 
Miss & Mister USM 2017. Evenimentul s-a desfășurat 
în incinta USM și a fost organizat de Autoguvernarea 
Studenţilor Universităţii de Stat din Moldova.

În jur de 30 de tineri plini de emoții s-au prezentat 
la casting. Pentru a se înscrie în concurs, studenții au 
completat un formular online, după care au venit în fața 

juriului. Aceștia au fost apreciați de șase membri ai juriului.

„Deja este al doilea an când organizăm acest concurs. S-au înscris în concurs 26 de studenți, s-au 
prezentat chiar mai mulți, noi ne bucurăm, iar la urmă vom alege 6 băieți și 6 fete care vor evolua în 
finală. Scopul evenimentului este de a promova tinerii atât în universitate, cât și în afara ei. Nu ne-a 
fost greu să organizăm concursul, noi ne-am mobilizat, suntem o echipă care știe să-și facă bine lu-
crul. Castigul s-a desfășurat după așteptări”, a spus coordonatorul proiectului Ion Railean.

Participanții s-au prezentat și au povestit despre ei, au defilat în fața juraților și au răspuns la 
întrebările lor. Pe lângă acestea, unii dintrei ei au fost supuși și la unele provocări.

„Îmi plac foarte mult provocările, respectiv acesta este un domeniu pentru care eu prezint inte-
resez și nu văd nici un motiv de ce nu aș încerca, plus la asta, vreau să caut mai multă experiență. Pro-
vocările juriului au fost foarte interesante, a interecționat respectiv, este deja o primă experiență prin 
care am trecut, a fost ceva spontan la care eu a trebuit să-mi demonstrez abilitățile. Am avut emoții, 
dar am încercat să le stăpânesc și cred că m-am descurcat bine”, a dezvăluit participanta Elena Boboc.

Studenții au rămas mulțumiți de prestațiile lor, dar și de provocările juriului. „Am decis să parti-
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cip la acest concurs, pentru a-mi testa cunoștințele, ceea ce pot face în domeniul respectiv. Provocările 
juriului au fost interesante, ultima întrebare a fost una capcană pentru mine. Ceea ce ține de șanse, 
cred că e 50 la 50. Titlu de Mrs ar fi o nouă treaptă în cariera mea de actor”, a povestit participantul 
Daniel Zaiaț.

Juriului i-a revenit o însărcinare complicată: să-i aleagă pe cei care merg în etapa următoare. 
„Luând în considerație că suntem în incinta universității, criteriul de inteligență a avut aceeași valoare 
la fel ca aspectul fizic sau prestația. Am încercat să apreciem persoanele după un anumit echilibru 
între aceste două aspecte și respectiv dacă au ce să ofere publicului, un talent sau o prestație artistică 
care ar putea să o prezinte. A fost diferență vizibilă între persoanele care au fost pregătite și care au 
depus efort și persoanele care probabil au venit doar să-și încerce norocul. A fost destul de greu să 
jurizăm”, a relatat Ana Vrabie, membra juriului.

Șase fete și șase băieți au reușit să cucerească simpatia juriului și urmează să lupte pentru titlul 
de Miss și Mrs USM 2017. Iată lista celor care merg în etapa următoare: 

Miss

Antonina Munteanu

Corina Braga

Elena Boboc

Maria Portărescu

Patricia Ilco

Carina Stavinschi

Mrs

Adrian Sîrbu

Sergiu Nistor

Daniel Zaiaț

Radu Balica

Daniel Neamțu

Iurie Oștinaru



ÎNTÂLNIREA PROFESORILOR DE LIMBĂ SPANIOLĂ – 2017

LA INSTITUTUL CERVANTES DIN BUCUREȘTI

 Devenită deja tradiție, Întâlnirea profesorilor de 
limbă spaniolă – 2017, care s-a desfășurat în perioada 
24 – 25 martie a anului curent la Institutul Cervantes 
din București, a reușit și de această dată să întrunească 
un număr considerabil de cadre didactice, reprezentanți 
ai editurilor, cercetători științifici etc., printre care s-au 
numărat și profesorii de limbă spaniolă Angela Roșca, 
doctor conferențiar, Laura Mîrzac, lector universitar, 
Cristina Cebanu, lector universitar și Guillermo Penadés 
Rubio, lector AECID, care activează în cadrul Depar-
tamentului Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală al Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine de la Universitatea de Stat din Moldova. Organizatorii evenimentului – Institutul Cervantes 
din București în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Casa Corpului 
Didactic din București,  Biroul de Învățământ și Ambasada Spaniei la București - și-au propus să 
le ofere participanților la ediția din acest an o inedită și valoroasă experiență cu caracter cognitiv și 
didactic pentru a sprijini și promova în continuare predarea/învățarea și difuzarea limbii spaniole ca 
limbă străină în România și Republica Moldova. 

 În acest context, este cazul să menționăm că deplasarea profesorilor de limbă spaniolă la Bu-
curești a fost posibilă datorită suportului oferit de compania spaniolă Gas Natural Fenosa care, din 
primii ani de activitate în Republica Moldova, s-a distins printr-o eficientă și constantă cooperare cu 
Catedra de Filologie Spaniolă și Italiană, iar, începând cu anul 2014 și până în prezent, continuă să 
colaboreze cu secția Filologie Spaniolă din cadrul Departamentului Lingvistică Romanică și Comu-
nicare Interculturală în vederea susținerii tuturor manifestărilor cu caracter cultural, fapt pentru care 
s-a reușit întotdeauna menținerea și consolidarea unor relații bilaterale menite să asigure o conexiune 
durabilă între cele două culturi.

 Importanța evenimentului a fost pusă în valoare datorită unei duble perspective de abordarea a 
conținuturilor prezentate. Este vorba, în primul rând, despre aspectul didactic care s-a axat pe o serie 
întreagă de ateliere coordonate de Carmen Pastor (vice-director academic al Institutului Cervantes), 
María Ángeles Álvarez Martínez (membru corespondent al Academiei Regale Spaniole), Adelaida 
Gil Martínez (profesoară la Institutul Cervantes din Bordeaux), Pilar Veiga (profesoară la Institutul 
Cervantes din București) și Maribel Jimeno (șefă de studii la Institutul Cervantes din București). 
Având o tematică diversă și actuală, acestea au pus în discuție asemenea subiecte ca textul literar și 
funcțiile acestuia la ora de limbă spaniolă, importanța lexicului în comunicarea scrisă, strategii de 
planificare a activităților de evaluare la curs, ultimele tendințe în planificarea cursurilor de limbaj 
specializat, SIELE: o nouă oportunitate de certificare etc.



Totodată, ținem să menționăm și o altă serie de experiențe didactice susținute de Camelia Ră-
dulescu, Adelina Gavrilă și Flavia Carmen Sima, orientate spre o organizare eficientă a procesului 
didactic, în rezultatul cărora participanții la seminar au achiziționat noi competențe de organizare a 
situațiilor de studiu, planificare a activităților orientate pe componenta socioculturală, identificare a 
diferitelor tipuri de greșeli prin intermediul unor situații reale, analiză și creare de activități și resurse 
etc. 

 Cea de-a doua dimensiune tematică la care ne-am referit anterior a avut la bază prezentarea 
ultimelor apariții editoriale (manuale, ghiduri): Edelsa, SGEL, ANAYA și Edinumen, care au venit să 
completeze cele expuse în cadrul atelierelor, aducând în prim-plan un număr semnificativ de titluri noi 
semnate de specialiști spanioli cu experiență care activează în acest domeniu.

 Astfel, putem conchide cu certitudine că organizatorii evenimentului au reușit și de această 
dată să atingă în deplină măsură obiectivele propuse și să depună un efort maxim în vederea sporirii 
calității academice a cursurilor de limbă spaniolă ca limbă străină, iar Institutul Cervantes, fiind cea 
mai mare instituție de difuzare a limbii spaniole, la nivel mondial, rămâne a fi în continuare un parte-
ner  de primă importanță pentru Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală al 
Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Laura MÎRZAC, 

lector universitar

Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală,

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

Inițiativă sănătoasă la USM: Studenții au fost îndemnați  
să schimbe o țigară pe un măr

În contextul Zilei Mondiale a Sănătăţii, care este marcată în fiecare an la 7 aprilie începând 
din 1950, Consiliul Facultăţii de Chimie și Tehnologie Chimică în parteneriat cu Autoguvernarea 
Studenţilor USM au îndemnat studenții fumători să 
schimbe o țigară pe un măr.

 „Am hotărât să-i facem pe studenții noștri să 
înțeleagă care sunt daunele fumatului și să înceapă să 
ducă un mod sănătos de viață cât mai curând. Astfel, 
noi le oferim un măr, iar ei ne dau o țigară. Studenții 
sunt receptivi și ne bucurăm mult că inițiativa noastră 
are succes, întrucât, la moment, avem circa 50 de mere 
rămase din totalul de 200. Este un fapt care ne bucură 



mult și sperăm să-i motivăm pe studenți să lase fumatul și să conștientizeze ce daune aduce acest vi-
ciu”, a specificat Patricia Ilco, membră a echipei de organizare și studentă în anul II la Facultatea de 
Chimie și Tehnologie Chimică.

Pe parcursul evenimentului, un tânăr a hotărât să 
lase întregul pachet de țigări organizatorilor, primind în 
schimb 20 de mere. „Este o inițiativă foarte bună. Cum 
am citit despre eveniment, am hotărât să particip și am 
adus cu mine câteva prietene. Deși nu fumăm, am găsit 
de la alți colegi țigări pe care le-am schimbat pe mere. 
Cert este că dacă s-ar organiza astfel de evenimente în 
fiecare zi, studenții ar fi motivați să renunțe la țăgări și, 
cu timpul, se vor lăsa de fumat”, a spus o participantă.

La finalul acțiunii, organizatorii și-au propus să 
modeleze un plămân afectat de fumul de țigară din toate cele colectate de la studenți.
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