
Gaudeamus 
Tradiții și obiceiuri de Mărțișor. Care 

este povestea micului simbol al 

primăverii, legat cu fir alb și roșu? 
 

Odată cu prima zi din 

luna martie, intrăm oficial în 

primăvară, iar pentru a celebra 

acest moment, s-a întipărit în 

tradiție mărțișorul. Micul 

simbol al primăverii, legat cu 

fir împletit roșu și alb, purtat în piept sau la mână de către fete 

și femei are o istorie veche pe aceste tărâmuri și este menit să 

facă trecerea dinspre iarnă spre primăvară. 

Prima  zi a lunii martie aduce cu sine o serie întreagă de 

obiceiuri și tradiții de Mărțișor, o sărbătoare închinată înnoirii 

timpului în pragul primăverii. În calendarul vechi, 1 Martie 

marca începutul unui Nou An. Mărțișorul, o podoabă de mici 

dimensiuni cu șnur alb-roșu, a fost creat cu rol de talisman 

menit să poarte noroc și să însoțească urările de dragoste, sănătate, bucurie și bunăstare. Încă de pe timpul 

romanilor, venirea primăverii era un prilej de cinstire a zeului Marte, stăpânul forțelor naturii și al 

agriculturii. 

În vechime, pe data de 1 martie, mărțișorul se dăruia înainte de răsăritul soarelui, copiilor și tinerilor 

– fete și băieți deopotrivă. Șnurul de mărțișor, alcătuit din două fire de lână răsucite, 

colorate în alb și roșu, sau în alb și negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, 

căldura-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Șnurul era fie legat la mână, fie 

purtat în piept. El se purta de la 1 martie până când se arătau semnele de biruință ale 

primăverii: se aude cucul cântând, înfloresc cireșii, vin berzele sau rândunelele. Atunci, 

mărțișorul fie se lega de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să aducă noroc, fie era 

aruncat în direcția de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se: „Ia-mi negrețele și 

dă-mi albețele”. 

Mărțișor se numește însă și cadoul făcut de 1 martie. În ceea ce privește modul de confecționare, 

mărțișorul ține de tradiția Dochiei. Acesta este făcut din două fire colorate și răsucite, simbolizând iarna și  

vara, de care se agață o monedă de aur, argint sau din alt metal. După unele informații etnografice, în 

vechime șnurul se împletea din lână albă și neagră, fără să mai fie înnobilat cu monede sau, în condițiile 

contemporane, cu obiecte artizanale. În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este 

prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că 

dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțişorul de pom, aceasta se va împlini.  

 

Nr.4 
Martie 2021 

 

FONDATOR: Consiliul Elevilor al Colegiului Agroindustrial “Gh. Răducan” din s.Grinăuți 

Cuprins: 

 
 Tradiţii şi obiceiuri de 

Mărţişor 

 “Femeile sunt creaturi 

menite să fie iubite” 

 Să ne cunoaştem 

valorile 

 „Femeia-misterul 

omenirii ” (activ. extr. 
 Ora Planetei  
 “Cu drag, profesorului 

meu!” 
 Felicitări  

 

 

 
 



 
 

,,Femeile sunt creaturi menite să fie iubite” 
                                                                                                                                                    (Oscar Wilde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazac Maria- este atât de 

caldă prin întreaga sa fiinţă, 

încât orice cuvânt al Dnei 

atinge şi cele mai dăinuite 

strune ale sufletului. Trăieşte 

simplu, frumos şi demn, fiind 

om optimist, care vrea ca orice 

zi să aibă un sens. Îşi măsoară 

fericirea în bătăile de inimă pe 

care le simte alături de cei 

dragi. 

Este perfecţionistă în domeniul 

în care activează şi tot Dnei 

crede în mitul conform căruia 

sinceritatea se egalează cu 

succes. Este un simbol al 

dedicării totale, al căldurii şi 

loialităţii, da, totodată, o 

luptătoare rafinată. Crede că o 

femeie nu se caracterizează 

doar prin bani sau frumuseţe. 

 O femeie adevărată, înseamnă 

principii, valori. 

maturitate, înţelepciune, 

răbdare şi dedicare, iar în orice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acţiune a omului trebuie 

neapărat să fie totul îmbinat cu  

succes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt frumoase şi inteligente, rafinate şi puternice, impresionează prin felul lor de a fi şi 

prin sufletul de inegalat. Cunoscându-le îţi dai seama ce înseamnă verticalitate 

omenească şi raţiune de femeie! 

Visătoare, pline de tact, ştiu a se impune şi a convinge! 

Le admirăm pentru ceea ce sunt, pentru că ne luminează calea cunoştinţelor zi de zi.  

 

 

Multstimate 

Doamne!!! 

Cu ocazia Zilei 

Internaționale 

a Femeii, 8 martie, 

am deosebita plăcere 

de a Vă transmite cele mai 

calde cuvinte de felicitare și 

un semn de înaltă 

apreciere. 

Însăși natura V-a înzestrat 

cu o gamă impresionată de 

calități, grație cărora 

meritați a fi omagiate și 

apreciate ca ființele care 

aveți menirea de a da Viață 
și a crea Frumosul. 

Cu acest prilej, Vă doresc 

multă, multă sănătate, 

tandrețe, frumusețe, să 

simțiți atenția și dragostea 

celor dragi inimii 

Dumneavoastră.  

Vă doresc  un 8 martie 

fericit. 

Cazac Maria, 

directorul Colegiului 

Agroindustrial 

”Gheorghe Răducan” 

din Grinăuți, r. Ocnița 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Femeia- misterul omenirii” 
Primavara... anotimpul renaşterii, al 

trezirii la viaţă, face acum de ziua aceasta, de 
8 Martie, ziua cea mai plină de feminitate, 
zâmbete şi căldură sufletească!  

 Dacă vezi că soarele-ţi rîde prin păr, 
dacă simţi miros de ghiocei, dacă auzi ciripit 
de păsărele, atunci înseamnă că trăieşti o 
nouă primăvară... 

Unei singure fiinţe din viaţa noastră îi 
datorăm tot ceea ceea ce suntem azi. Ea ne-a 
dat naştere, ne-a crescut şi ne-a învăţat să 
iubim. Nu există cuvinte care să o descrie!  

O sărbătoare de suflet a fost organizată 
on-line şi la noi în colegiu, cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Internaţionale a Femeii- 8 
Martie. 

Prin intermediul șezătorii desfăşurate 
de elevii- organizatori ai grupelor MA-3-
diriginte Voinesco L şi TPOA-3 diriginte 
Alaiba Victoria, au avut posibilitatea să 
felicite toate doamnele ce activează în colegiul 
nostru, oferindu-le clipe plăcute şi 
emoţionante. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

,,Orei Planetei” – o acțiune simbolică, 

care are ca scop sensibilizarea utilizărilor 

de energie electrică față de problema 

dioxidului de carbon în atmosferă la 

producerea energiei electrice. Întru 

suținerea acțiunei ,,Orei Planetei” în 

colegiul Agroindustrial ,,Gheoghe 

Răducan” din s.Grinăuți sau realizat 

următoarele activități: 

1. Discuție dirijată: ,,Nu fiți indiferenți! 

Putem schimba lumea dacă vom începe 

cu noi înșine!”     27.03.21 

2. Discuții dirijate în cadrul orelor 

educative cu genericul: ,, Ne pasă de 

mediul în care trăim. Ne pasă de 

viitorul Planetei” 30.03.2021                              

Diriginții  

Deconectarea luminii timp de o oră în 

blocul de învătământ și în căminul 

elevilor       28.03.2015                                      

Intendantul și locatarii căminului  

3. Convorbire: ,, Să-i oferim Pământului 

o oră, să uităm de electricitate și totul 

ce face parte din arsenalul ce provoacă 

daune biologice și climaterice 

Pământului nostru”       28.03.2021 

                                                       

 

 

 

Activitate extracurriculară cu genericul: 
„Femeia-misterul omenirii ” 

 



 

 

 

 

Campania “Cu drag, profesorului meu!” 

Aceasta este modul nostru de a spune  MULŢUMESC  profesorilor dragi… 

Profesoarei- Pascari Inga 

Acum ceva timp i-am cunoscut 

sufletul- acel pe care aş dori să îl 

găsesc la orice om. Doamna e 

unica, e un ,, inger”. Doresc  să-i 

mulţumesc pentru că mi-a format 

ambiţia, pentru că îmi umple           

sufletul de emoţie. Vă iubesc enorm! 

Eleva Capmole Daniela, gr.TAP-1 

 

Profesorului- Percic Petru 

Un profesor extraordinar, 

deschizător de drumuri pentru 

mulţi elevi, un profesor de la care ai 

întotdeauna ce învăţa, un profesor 

care te face să realizezi că chimia nu 

este aşa de grea precum pare. Vă 

mulţumesc pentru tot ceea ce m-aţi 

învăţat.                      

Elava gr.TAP-4 Ivanuța Olivia 

 

Profesoarei- Barbuța Elena 

Îi mulţumesc pentru cea mai 

corectă limbă română pe care am 

învăţat-o de la ea, atât în scris, cât 

şi prin viu grai. Ceea ce sunt i-o 

datorez OMULUI cu literă mare, şi 

o a doua mamă. Îi sărut virtual 

mâina, dorindu-i pace, linişte sufletească şi 

bucurii. Sper ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască 

ani îndelungaţi!      

Berco Anatol, TAP-3 

 

Profesorului- Grosu Ion 

În spatele fiecărui om, bogat sau 

sărac, celebru sau nu, se află un 

dascăl. Iar acel dascăl care ne 

sculptează caracterul şi sufletul este, 

fără îndoială, un om de excepţie. 

Pentru mine dl Grosu înseamnă 

foarte mult. Îi mulţumesc pentru 

faptul că mă ajută în toate. 

Elevul gr.MA-2 Semendeaev Petru 

 

 

 

 

Profesoarei- Alaiba Victoria 

Un adevărat profesor datorită 

perseverenţei, devotamentului, respectului 

pentru profesie şi atitudinii pozitive, calde. 

Prin geneozitatea şi sensibilitatea D-

voastă, am văzut lumea altfel. Nea-ţi fost 

mereu alături şi aţi disciplinat cu drag 

nişte spirite tinere şi naive. 

Elevii gr. TPOA-3  

 

Profesorului- Ciuntu Veaceslav 

Un om deosebit, un dascăl plin de har şi 

înţelepciune. Mulţumim pentru orele 

de calitate, pentru dezbaterile 

stimulante, dar şi pentru exemplul 

personal de principialitate, cinste, 

corectitudine pe care ni-l oferiţi.  

  Dăruirea cu care se afla faţă de meseria sa, felul 

în care vorbea... toate au făcut ca domnul profesor 

să fie iubit şi apreciat de toţi! Ani mulţi şi 

sănătoşi!               

Fosta elevă Cecoi Alina 

 

Profesorului- Airini Vasile 

Este mai mult decât profesor şi 

diriginte, este ca un părinte, care 

mereu încearcă să ne arăte drumul cel 

drept. Aţi fost mereu alături 

colectivului grupei şi ne-aţi susţinut în 

toate. Vă mulţumim şi ne mândrim cu 

dumneavoastră! 

Elevii grupei TPOA-4 

 
 

 

 



 

 

 

 

Aducem sincere felicitări pentru cadrele didactice, 

care 

  Îşi sărbătoresc ziua de naştere în luna 

martie. 

Nu vă dorim ca soarele să lucească în fiecare 

zi, 

ci vă dorim ca el să răzbată mereu printe 

nori, 

să vă lumineze calea vieţii şi să vă încălzească 

chiar şi în zilele ploioase. 

Vă dorim dârzenie, ca să puteţi înfrunta 

orice obstacol, 

curaj şi răbdare! Nu vă opriţi niciodată să 

încercaţi şi nu încercaţi niciodată să vă opriţi. 

                                                                                                        

LA MULŢI ANI!     

 

 

                         

 

Martie –  Grosu Ion, Cojuhari Victor, Straciuc Cristina 
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