
Sӑptӑmâna limbii franceze şi a francofoniei la USMF „Nicolae Testemițanu” 

Vineri, 1 Aprilie 2016 

Catedra de limbi moderne a Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a organizat, la sfârşitul lunii martie, mai multe activități 

culturale cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei. 

Serata francofonă cu genericul „La langue française en fête” (Limba franceză în sărbătoare), organizată 
de lectorii Ala David, Veronica Voloşciuc și Natalia Costiuc, a reunit  studenții anului I de la Facultatea 

de Medicină nr. 1 prin cântece, poezii, teatru şi dans.  Mediciniștii au impresionat prin talentul lor de a 

interpreta cele mai frumoase piese din repertoriul cântăreților francezi din toate timpurile.  Frumusețea și 
melodicitatea limbii franceze a fost resimțită și în fragmentul din piesa de teatru „Le malade imaginaire” 

(Bolnavul imaginar) a lui Molière, înscenată cu mult haz de cӑtre studenți. O notă aparte a dat 

evenimentului poezia franceză, care  a readus în atenția auditoriului versurile impresionante ale 

renumiților scriitori: Victor Hugo, Arsène Houssaye, Paul Verlaine ș.a. 
  

Un omagiu fabulistului francez Jean de La Fontaine 

au adus grupele de studenți ale Raisei Scutelnic, lector superior universitar, care au delectat publicul cu o 

atmosferӑ de basm, umor şi bunӑ dispoziție. Decorul, costumele, mӑiestria actoriceascӑ a mediciniştilor 
 au  fӑcut ca înțelepciunea popularӑ şi morala sӑ fie pe înțelesul fiecӑrui spectator. În cadrul Cinematecii 

Francofone, tinerii au vizionat filmele „Les Choristes” (Coriștii) și „ Des mains en or” (Mâinile de aur). 

În același context, asistentul universitar Antonina Ambros a întrunit studenții anului I la o masă rotundă, 
unde au discutat în limba franceză despre cele mai frecvente patologii care afectează populația din 

Republica Moldova. 

  

Cătălina Lungu, studentă în anul I la specialitatea Sănătate 

publică, a menționat că Zilele Francofoniei reprezintă o adevărată sărbătoare pentru cei îndrăgostiți de 
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limba franceză. Tânăra ne-a mărturisit că, această limbă o consideră fiind a  femeilor, pentru că este mult 

mai armonioasă decât celelalte. 

  
Activitățile culturale, organizate în perioada Zilelor Francofoniei, permit studenților să cunoască mai bine 

limba și cultura franceză, să-și demonstreze abilitățile și talentele, dar și să continue tradiția francofonă 

formată de ani buni la Catedra de limbi moderne a USMF „Nicolae Testemițanu”. 
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