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Anunţ redacţional

Stimaţi studenţi 
şi colaboratori ai UTM!

De asemenea, puteţi expedia informa-
ţia la e-mail: quality.utm@gmail.com.

Administraţia UTM garantează anoni-
matul!

Arta populară – sufletul nostru
A avut o inspiraţie foarte 

fericită dna Elena Plăcintă, 
bibliotecar principal la Biblio-
teca ştiinţifico-tehnică a UTM, 
atunci când la 11 iunie 2013 a 
invitat-o la o întâlnire de su-
flet pe dna Antonina Rusu, 
cercetător ştiinţific în dome-
niul artei populare la Insti-
tutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
RM, autor de cărţi didactice, 
manuale pentru şcoala me-
die, membră a Academiei Ro-
mâne de Artă.

Studenţii şi mulţi biblio-
tecari, profesori de la diferi-
te facultăţi au avut un prilej 
extraordinar de a deschide o 
uşiţă într-un autentic templu 
al sufletului omenesc – arta 
populară: portul românesc, 
încondeierea ouălor, cerami-
ca, broderia, ţesutul etc.

Dna Antonina Rusu, ea 
însăşi îmbrăcată în costum 

popular românesc, a etalat 
şi o expoziţie de ie, catrinţe, 
cămăşi brodate pentru femei, 
bărbaţi, copii, brâie populare, 
ştergare cu horboţică, năfra-
me, ouă încondeiate, precum 
şi anumite instrumente, ma-
teriale cu care se lucrează la 
asemenea capodopere crea-
tive.

Din explicaţiile cercetăto-
rului ştiinţific dar şi din viaţă 
ştim că asemenea nestemate, 
precum, de exemplu, cămăşi-
le brodate se fac încet, cu o 
meticulozitate deosebită. O 
cămaşă – în cca doi ani. 

Aşa au lucrat bunicile 
şi străbunicele noastre, dar 
deseori şi bunicii, căci şi băr-
baţii de ieri şi de azi şi copiii 
de ambele sexe la şcoli sunt 
atraşi de farmecul brodatului, 
croşetatului etc. Doar se mai 
găsesc lăzi cu zestre undeva 

prin cămările de la ţară, pline 
cu aurul degetelor care au 
împuns cu acul de mii de ori 
până să apară o năfrămiţă cu 
vrăjitoarele-i culori.

Arta populară are, fără tă-
gadă, un mare efect al iden-

tificării individului ca apar-
ţinând unui anumit popor, 
unei anumite naţiuni. Omul 
vrea să aparţină comunităţii 
care l-a născut şi de aceea 
el va iubi cu tot sufletul tot 
ce se identifică în specificul 

acestei comunităţi. Nu nu-
mai că va iubi ceva comis 
de altcineva, ci el singur va 
comite tot ce poate pentru a 
spori valorile acestei comu-
nităţii. Or arta populară este 

una din marile valori în acest 
sens.

Studenţii şi profesorii au 
rămas profund încântaţi de 
toate obiectele etalate la ex-
poziţie.

Pe data de 6 iunie 2013, în sala 
de festivităţi a UTM, Catedra de 
Educaţie Fizică (şef – dl Anatol 
Popuşoi) şi Comitetul sindical co-
laboratori (preşedinte – dl Ion Po-
caznoi) au organizat o festivitate de 
premiere a învingătorilor  Jocurilor 
Sportive „Sănătate” ale cadrelor di-
dactice şi colaboratorilor UTM şi 
Campionatelor UTM între facultăţi, 
ediţia 2012-2013. 

La festivitate au fost prezenţi dl 
Valentin Amariei, prorector forma-
re continuă şi relaţii internaţionale, 
dl Ion Balmuş, decanul Facultăţii 
de  Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică, dl Alexei Toca, 
decanul Facultăţii de  Inginerie şi 
Management în Construcţia de 
Maşini, dl Sergiu Andronic decanul 
Facultăţii de  Inginerie şi Manage-Inginerie şi Manage-
ment în Electronică şi Telecomuni-
caţii. 

Comitetul Sindical a acordat 
Cupe premianţilor concursurilor la 7 
probe de sport: 

Facultatea de Energetică – 
pentru locul I la badminton şi locul 
III la şah.

Facultatea de Calculatoare, 
Informatică şi Microelectronică – 
pentru locul I la baschet, locul III la 
badminton şi la volei.

În perioada 28-30 iunie 2013 în 
or. Antverpen, Belgia s-a desfăşurat 
Campionatul Mondial la diferite 
probe de triatlon forţă (powerlifting), 
la care a participat cu succes studen-
tul UTM Sergiu Gla�a, Facultatea de 
Urbanism şi Arhitectură, cucerind trei 
medalii de aur, una de argint şi stabi-
lind două recorduri mondiale.

La categoria T-3 (19 ani), catego-
ria de greutate 75 kg, proba geno-

flexiuni studentul nostru a stabilit 
un record mondial (187,5 kg) şi a 
cucerit o medalie de aur.

La proba dezdoirea spatelui el a 
stabilit un alt record mondial (240 
kg) şi a mai cucerit o medalie de 
aur.

Cea de-a treia medalie de aur a 
obţinut-o la proba dezdoirea spate-
lui cu echipament (240 kg).

La proba împins culcat s-a ales 
cu o medalie de argint (137,5 kg).

Studentul 
Sergiu Glava – 
campion mondial

Nou-veniţii
Nou-venit este persoana sosită de curând undeva, la cineva.
Potrivit Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii ro-

mâne (ed. a II-a, 2005), formele corecte sunt: nou-venit –  adj. m., s. 
m., pl. nou-veniţi, art. nou-veniţii; adj. f., s. f. nou-venită, g.-d. art. 
nou-venitei, pl. nou-venite şi nu noii veniţi. 

Aceeaşi regulă se aplică şi la g. f.: nou-venită, nou-venite, nou-ve-
nitele şi nu noile venite.

Corect/greşit

Cupe şi diplome 
pentru învingători

Facultatea de Urbanism şi 
Arhitectură – locul II la şah şi tenis 
de masă, locul III la joc de dame şi 
futzal.

Facultatea de Inginerie şi 
Management în Construcţia de 
Maşini – locul I la joc de dame, şah şi 
futzal, locul II la badminton şi volei, 
locul III la baschet şi tenis de masă.

Serviciul Administrativ Gos-
podăresc – locul I la volei şi tenis 
de masă, locul II la baschet, joc de 
dame şi futzal;

Cupa Comitetului Sindical pentru 
cea mai reuşită evoluare a revenit 
echipei Facultăţii de Inginerie şi 
Management în Construcţia de 
Maşini.

În clasamentul general pe echipe 
din cadrul Campionatelor UTM între 
facultăţi, ediţia 2012-2013 pe locul III 
s-a clasat Facultatea de Cadastru, 
Geodezie şi Construcţii, pe locul II – 
Facultatea de Tehnologie şi Mana-
gement în Industria Alimentară, 
iar campioană pentru prima dată a 
devenit Facultatea de Inginerie şi 
Management în Electronică şi Te-
lecomunicaţii.

Cupele şi diplomele au fost în-
mânate decanilor şi căpitanilor echi-
pelor facultăţilor de către Anatol 
Popuşoi, şef Catedra de Educaţie 

Fizică, antrenor Emerit al Republicii 
Moldova.

Urmând tradiţiile Catedrei de 
Educaţie Fizică, studenţii-spor-
tivi, absolvenţii anului universitar 
2012-2013 au fost menţionaţi cu 
diplome pentru participare activă 
în dezvoltarea mişcării sportive pe 
parcursul anilor de studii  în cadrul 
UTM.

Diplomele au fost înmânate 
de dl Valentin Amariei, prorector 
pentru formare continuă şi relaţii 
internaţionale al UTM.
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