Balul Bobocilor, ediția 2014
În data de 16 octombrie curent, s-a desfășurat Balul Bobocilor USMF ”Nicolae
Testemițanu”, ediția 2014. Evenimentul, organizat de Asociația Studenților și Rezidenților în
Medicină și susținut de USMF ”Nicolae Testemițanu”, a fost reflectat prin următoarele canale
mediatice:
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Balul Bobocilor, ediția 2014

Denumirea canalului media: Pro TV, www.protv.md
Titlul știrii: Au schimbat halatele albe pe costume populare. Cum s-au distrat studenții de la
medicină la Balul Bobocilor
Data publicării: 17.10.2014
Categoria: știri/entertainment
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenții de la medicină au schimbat halatele albe pe costume populare. Boboceii,
înmatriculați în primul an de studii, au participat la Balul Bobocilor organizat într-un club din
capitală. Zece perechi de tineri au încercat să impresioneze jurații. Aceștia au prezentat trei
probe, printre care salutul și tema de acasă. Într-o altă probă, concurenții au demonstrat că sunt
buni bișnițari și au vândut publicului câteva obiecte, selectate din timp.
Dintre participanți s-a remarcat perechea cu nr. 10, care a luat marele premiu. Ceilalți s-au ales
cu mai multe premii din partea organizatorilor.
Link: http://protv.md/stiri/entertainment/au-schimbat-halatele-albe-pe-costume-populare-cum-sau-distrat---741781.html
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Zeci de viitori medici "au rupt", aseară, ringul de dans într-un club din capitală
Data publicării: 17.10.2014
Categoria: știri
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Bobocii de la medicină au demonstrat că pot îmbina viitoarea profesie cu ringul de
dans. În câţiva ani, aceștia vor deveni profesionişti respectabili, de care va depinde sănătatea şi
viaţa multor oameni. Câteva perechi de studenţi de la toate facultățile USMF ”Nicolae
Testemițanu” și-au demonstrat capacităţile intelectuale, dar şi dragostea faţă de meseria pe care o
învaţă, concurând pentru titlul de Miss şi Mister Boboc. Atmosfera a fost completată de artişti
precum Paşa Parfeny, Aliona Moon şi Doiniţa Gherman. Câştigătorii îşi vor petrece vacanţa de
iarnă la munte.
Link: http://www.publika.md/zeci-de-viitori-medici-au-rupt--aseara--ringul-de-dans-intr-unclub-din-capitala-video_1636651.html
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Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: Balul Bobocilor USMF ”Nicolae Testemițanu”
Data publicării: 16.10.2014
Categoria: comunicate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Tradiționalul Bal al Bobocilor USMF ”Nicolae Testemițanu”, ediția 2014, se va
desfășura joi, 16 octombrie, ora 20:00, în Clubul “Faraon”. Zece perechi de tineri, de la diferite
facultăți, vor participa în trei probe de concurs: Prezentarea, Tema de acasă, Proba de
ingeniozitate. La manifestare vor fi invitați interpreții: Guz, Doinița Gherman și Lilian Dobîndă.
Link: http://www.e-sanatate.md/News/3526/balul-bobocilor-usmf-nicolae-testemitanu
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