
  

  

  

 

  

 

Ziua Mondială a 

Veganilor a fost stabilită 

în 1994 de către The 

Vegan Society din 

Marea Britanie, la 

celebrarea a 50 de ani de 

la fondarea organizației. 

De când Donald Watson 

a inventat și definit 

termenul „vegan” în 1944, devenind astfel cunoscut ca 

fondatorul veganismului modern, mișcarea a câștigat treptat în 

popularitate la nivel mondial. Mulți oameni au adoptat 

practica eliminării produselor de origine animală pentru 

sănătatea lor, pentru mediu sau din alte motive etice. 

În prezent, indiferent dacă este vorba de încurajarea și 

popularizarea veganismului de către diverși producători de 

înlocuitori vegetali de carne, de către unii medici, de către 

bucătari celebri ori chiar de către rețele de socializare vegane, 

elementele veganismului au devenit o parte importantă a 

culturii de masă. Ziua Mondială a Veganilor este un 

eveniment care se sărbătorește anual de către veganii din 

întreaga lume pe data de 1 noiembrie. Beneficiile 

veganismului pentru oameni și pentru mediul înconjurător 

sunt sărbătorite prin activități precum târguri de produse 

vegetale, pregătirea unor mese la comun („potlucks”) și 

plantarea unor arbori memoriali, dar și prin expoziții, 

seminarii și dezbateri publice, unde cei interesați pot afla mai 

multe despre veganism. Statisticile arată că vânzările de 

înlocuitori de carne au crescut cu 451% pe piața europeană 

din 2014 în 2018. Piața mondială a laptelui vegetal valora 

peste 8 miliarde de dolari în 2016 și se așteaptă să depășească 

21 de miliarde de dolari până în 2024, potrivit Global Market 

Insights. Se așteaptă ca laptele de soia și laptele de cocos să 

depășească topurile vânzărilor de lapte animal. 
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La 28.10.2021 s-a desfășurat Conferința națională on-line cu tema:,,Protecția mediului începe cu mine”, 

activitate organizată de către Centrul de Excelență în  Construcții în cadrul proiectului ,,Promovarea 

Învățământului Profesional tehnic pentru o Economie Verde,”implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei și finanțat de către Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Iacobciuc Daniel –grupa Tap-2 a 

participat cu tema ,,Omul și natura- un întreg”, coordonator-Pascari Inga.Scopul: Dobândirea și 

promovarea la elevi a unei viziuni integre relativ de mediu în raport cu noile tendințe de dezvoltare a 

civilizației, de interacțiune a omului cu natura și consecințele acesteia, coinștientizându-se problemele de 

mediu și căile lor de soluționare, manifestându-se printr-un comportament responsabil față de menținerea 

calității lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La data de 30.10.2021 a avut loc  o nouă întrunire a membrilor CNE ÎPT 2021-2022. La această întrunire a 

participat  Berco Anatolie- președintele Consiliului Elevilor din instituție, membru al CNE ÎPT. Ședința a 

avut ca scop cunoașterea membrilor și structurii CNE 

 

 

La data de 04.11.2021 s-a desfășurat ședința on-line a  Consiliului Elevilor. 

Scopul: Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune și prin 

luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor, părinților cât și ale profesorilor. 

S-a dat start Concursului intern de desene, proiecte, prezentări cu genericul: ,, Cum văd Colegiul peste cinci 

ani”. 



La data de 09.11.2021 s-a desfășurat atelierul de lucru ,,Profesiile agriculturii viitorului”. S-a pus accent pe 

necesitatea revizuirii ofertei educaționale și programelor de formare profesională prin sporirea  

atractivității specialităților și adaptarea acestora la cerințele pieții muncii. 

Desfășurarea lucrării practice la disciplina ,,Tehnologia produselor de cofetărie și patiserie” în grupa TAP-

4, profesor- Zaharco Nelea, grad didactic II. 

Tema lucrării:Tehnologia obținerii aluatului opărit și prepararea articolelor din el. 



La data de 11 noiembrie 2021 s-a desfășurat Campionatul CAI ,,Gheorghe Răducan” la Tenis de masă. La 

competiție au participat 10 elevi din grupele MA-2, MA-4, MA-1, TAP-4, TPOA-1, TPOA-3 și TAP-2. 

               La finala mică pentru poziția a 3-a Schimbător Igor (TAP-2) l-a  învins cu scorul 3:2 pe Galușca 

Petru (TPOA-3). 

                În finala mare pentru poziția I și a II s-au întâlnit Călcâi Andrei (TPOA-1) și Berco Anatolie 

(TAP-4).Victoria î-a revenit elevului grupei TPOA-1, Călcâi Andrei cu scorul de 3:2. 

                În urma desfășurării Campionatului a învins PRIETENIA. 

 

 

 



Eleva grupei TAP-1, Moraru Victoria, cu coordonarea Dnei Valeria Antoniuc - prof. de limbă și lit. română 

au participat la un concurs internațional pentru elevi și studenți: 

„Povestirile tinerilor cetățeni“ 

(Concursul studiilor de caz) 

     În cadrul acestui concurs, elevii și studenții au fost invitați să descrie o situație din activitatea de studii 

legată de orice temă de educație civică, cum ar fi: 

● individualitate și identitate; 

● drepturile omului, libertate civică și egalitate; 

● (dez)informare și mass-media; 

● justiție socială și probleme de mediu; 

● activism și campanii în societatea civilă; 

● pace pe Pământ, securitate și cooperare internațională; 

● alte subiecte din curriculum-ul de educație civică. 

Eleva noastră Moraru Victoria a împărtășit o povestire despre demnitate și bullying în școală, exprimându-

și opinia și manifestând curaj civic. 

     La data de 14.11.2021 a avut loc conferința de premiere, unde Moraru Victoria a obținut o diplomă și un 

premiu atractiv (voucher electronic în scopuri educaționale în echivalentul a 80€), iar studiul de caz îi va fi 

publicat. 

     Concursul a fost organizat de Rețeaua Europei de Est pentru Educație Civică (EENCE), cu sprijinul 

Ministerului Federal de Externe al Germaniei și Agenția Federală pentru Educație Civică/ Bundeszentrale 

für politische Bildung (bpb).   

Aducem felicitări și urări de bine pentru eleva Moraru Victoria și dna Valeria Antoniuc! La mai mult și la 

mai mare! 



Dacă acest secol poate fi numit secolul omului obișnuit, atunci fotbalul, din toate sporturile, este în mod 

sigur jocul acestui secol.   Într-o lume bântuită de numeroase nenorociri, terenul de fotbal este un loc în 

care sănătatea și speranța sunt încă întregi.  

   La data de 14.11.2021 la Complexul Sportiv „Olimp”, or. Ocnița, s-a desfășurat Spartachiada elevilor cl. 

X-XII, ediția XIII, 2021-2022. 

Elevii au concurat la proba „Mini-fotbal”. 

Echipa CAI „Gheorghe Răducan” a disputat 4 meciuri, în toate obținând victorii cu golaverajul total de 

 11-1. 

Campioni au devenit următorii elevi: 

1. Budeanu Sergiu - gr. MA-4 

2. Berco Anatol - gr. TAP-4 

3. Berco Nicolae - gr. TAP-4 

4. Guțuleac Victor - gr. TAP-3 

5. Schimbător Igor - gr. TAP-2 

6. Cebanu Eugen - gr. MA-1 

7. Călcăi Andrei - gr. TPOA-1 

8. Solodchii Adrian - gr. MA-2 

9. Vlad Vadim - gr. TPOA-2 

Aducem grandioase felicitări, ca și rezultatele frumoase obținute de echipa CAI „Gheorghe Răducan”. 

Succese mari în continuare, dragi elevi! 



În temeiul implementării Hotărârii de Guvern nr. 980/2020 cu privire la aprobarea planului de acțiuni 

pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și culturii toleranței în vederea 

combaterii rusismului, antisemitismului, henofobiei și altor forme de intoleranță, Ministerul Educației și 

Cercetării solicită orgnizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a toleranței, proclamată la 16.11. 1995 de 

către Organizația Națiunilor Unite. 

     În scopul difuzării mesajului toleranței și culturii păcii între cetățeni, în perioada 15-19 noiembrie 2021 

CAI „Gheorghe Răducan” a dat start  organizării activităților educative cu respectarea strictă a măsurilor 

de sănătate publică în contextul pandemiei COVID-19. 

 



În perioada de 11.11-12.11.2021 în  incinta Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi  s-a desefășurat  concursul 

republican ”Cel mai competent mecanic”. Au participat elevii anului IV  programului de formare 

profesională ”Mecanica agricolă” din colegiile din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare. Concursul s-a desfășurat în două etape: proba teoretică și proba practică. Proba teoretică  a 

înclus test de evaluare  și  soluționarea  unor situații de producere. Proba  practică s-a desfășurat  pe  

câmpul  experimental al  colegiului, unde  concursanții au  efectuat  operația  tehnologică  de prelucrare de 

bază a solului. Toți elevii-concursanți au  dat  dovadă  de înalte abilități și deprinderi profesionele. Elevii 

Colegiului nostru , Cobileanschi Laurențiu și Maranciuc Ion, gr. MA-4 s-au clasat pe locul II, fiind 

menționați cu  diplome de merit. Corpul didactic își exprimă  recunoștință  elevilor particpanți și 

profesorului coordonator, Grosu Ion, pentru  еfortul  depus. 

 



25 noiembrie - Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor 

   În fiecare an, la 25 noiembrie, este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva 

femeilor și fetelor, motiv pentru care, la nivel mondial, statele, organizațiile internaționale și societatea 

civilă sunt încurajate să promoveze sensibilizarea opiniei publice privind violența împotriva femeilor.Curtea 

Constituțională a Republicii Moldova întotdeauna a acționat în calitate de promotor al drepturilor 

fundamentale ale omului, al principiului egalității și echității în societate și de garant suprem al valorilor 

constituționale.De aceea,instituția noastră a desfășurat o întâlnire la masa rotundă pentru a promova 

îndemnul universal de a elimina violența împotriva femeilor și ai încuraja pe toți să respecte drepturile și 

libertățile fundamentale ale fiecărui om. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ECHIPA REDACŢIONALĂ:Iacobciuc Daniel 

COORDONATORI: E. Nichitoi, Antoniuc V. 

PROPUNERILE ŞI SOLICITĂRILE DVS, LE AŞTEPTĂM LA ADRESA COLEGIULUI: 

colegiugrinauti@gmail.com  

Telefoane de contact: 027171522 

 

Aducem sincere felicitări pentru 

cadrele didactice care îşi săbătoresc 

ziua de naştere în luna septembrie. Nu 

vă dorim ca soarele să lucească în 

fiecare zi, ci vă dorim ca el să răzbată 

mereu printre 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. 
 

Omagiații  : Chirca Maria, Tatiana 

Antoniuc, Ana Soltan,Șargu Mihail, 

Valentina Ghețiu , Sergiu Antoniuc  
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