
  

  

  

 

  

 

Din 1994, în data de 

5 octombrie, în 

întreaga lume se 

sărbătorește World 

Teacher’s Day (Ziua 

Mondială a 

Profesorului). Dată 

extrem de importantă 

în calendarul 

Organizației 

Națiunilor Unite 

pentru Educație, 

Știință și Cultură, 5 

octombrie readuce în atenția opiniei publice mondiale rolul 

covârșitor al profesorului pentru orice societate.A fost 

desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a 

”Recomandării UNESCO/OIM (Organizaţia Internaţională a 

Muncii) privind statutul profesorilor”. Această recomandare, 

alături de cea „privind învăţământul superior” din 1997, 

constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea 

drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară 

globală. n ziua sărbătorilor, felicitări, poezii, cântece în 

cinstea profesorilor, educatorilor, formatorilor, mentorilor de 

toate rândurile, persoanelor a căror vocație profesională este 

de a-i învăța pe alții, de a-și dezvolta abilitățile și talentele în 

mod tradițional. Pentru că un adevărat profesor nu este doar o 

profesie, ci și o vocație. Și totuși - recunoașterea obligatorie a 

autorității. Ca confirmare a acestui lucru - 5 octombrie, Ziua 

Profesorului, o sărbătoare în care elevii își aduc un omagiu 

profesorilor.Mai mult decât atât, este obișnuit să felicităm nu 

numai profesorii înșiși, ci și orice angajați ai instituțiilor de 

învățământ general care au vreo legătură cu învățarea. 

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

Cuprins: 
 Spartachiada elevilor 
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2022. 
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Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuţi din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorinţă, 

un vis, o chemare, ceea ce posedă și elevii Colegiului nostru.La data de 02.10.2021 s-a desfășurat cea de-a 

XIII-a ediție a Spartachiadei elevilor claselor a X-XII 2021-2022.Prima proba în care au fost antrenați 

participanții a fost crosul cu genericul: „Toamna de Aur”. Ajunși la finish, elevii CAI „Gheorghe Răducan” 

din Grinăuți s-au clasat pe următoarele poziții: 

 I poziție - Budeanu Sergiu, gr. MA-4 

 II poziție - Guțuleac Victor, gr. TAP-3 

 III poziție - Lupu Ana-Maria, gr. TAP-4 

Le aducem cele mai calde felicitări campionilor noștri și le dorim atingerea unor noi culmi în domeniul 

sportiv. La mai mult și la mai mare!!! 

 

 

 

 

 

 



Două zile cu schimb de roluri și responsabilități în CAI „Gheorghe Răducan” din Grinăuți. Elevii- profesori, fiind ghidați 

de dascălii lor au moderat procesul de instruire și au apreciat obiectiv cunoștințele elevilor.  

      Înlocuiri îndrăznețe au avut loc și în corpul managerial al instituției, elevii îndeplinindu-și atribuțiile de post cu mult 

entusiasm și responsabilitate.  

      Această activitate are drept obiective cultivaare în rândul elevilor a unor valori general-umane precum sunt: 

responsabilitatea, punctualitatea, corectitudinea, exigența și obiectivitatea, valori de care dau dovadă zi de zi lucrătorii din 

cadrul sistemului de învățământ. 

Urmează imagini din însuși procesul de schimb de rol:



Activitatea extracurriculară : „Eroii vremii noastre” 

E toamnă și sărbătoarea din sufletul angajaților din cadrul sistemului de învățământ devine o tradiție 

frumos practicată în instituția noastră. Chipul blând al profesorilor ce dăruie înțelepciune, ne cheamă spre 

acel lăcaș, în care elevii vin și se duc, dansând valsul generațiilor. Astăzi anotimpul cu tot ce e al lui le 

aparține, iar noi ne închinăm în fața Măriilor Sale. 

     În ziua aceasta, elevii grupelor TAP-4 și TPOA-4 ghidați de diriginții Savciuc Petru și Alaiba Victoria, 

ne-au dorit să fie numai soare nu doar astăzi, ci în fiecare zi. 

Cu suflet cald să privim măreața sărbătoare 

Și truda să ni-o răsplătească cu a soarelui sclipire, 

Din frunza toamnei să doineacă  

Un cânt de fericire. 

Secvențe de la activitate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Veniți fugulița-ncoace, 
              Grupa TAP-4 colțunași ne face. 
              Dar veniți mai repejor 
              Că-i nevoie de ajutor! 
 

 

La data de 08 octombrie 2021 în incinta Colegiului Agroindustrial din Ungheni s-a 

desfășurat Atelierul de lucru ,, Profesiile agriculturii viitorului” , în cadrul căruia au 

participat și profesorii instituției noastre. 

 

 

 

 



Două zile de dirijare a procesului instructiv-educativ de către elevii-profesori au luat sfârșit. 

Necesarmente, toți cei ce au avut onoarea să măsoare haina unei funcții din cadrul 

sistemului de învățământ s-au întrunit pentru a  consemna  punctele slabe și punctele forte 

privind desfășurarea și organizarea activității respective.  

       Deși s-au întâmpinat mici dificultăți în menținerea disciplinei în instituție, tânăra 

administrație a reușit să înlăture toate problemele, îndeplinindu-și impecabil atribuțiile de 

funcție. Elevii au mai motivat că au rămas satisfăcuți și pasionați de munca unui profesor, 

dar totodată au conștientizat și responsabilitatea enormă ce și-o asumă zi de zi un cadru 

didactic pentru a cultiva lumină în sufletul și mintea discipolilor.  

      În scopul unei bune desfășurări a activității, s-a decis a păstra această minunată tradiție 

și pentru anii care vin. 

Secvențe de la întrunire: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Eu ma grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. 

Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. 

Ce am iubit? Ce n-am iubit? Ca în poveste 

simplă de tot, scurtă de tot viața ne este.” 

La data de 20 octombrie, în incinta bibliotecii CAI „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți, r-nul Ocnița s-a desfășurat o 

activitate de comemorare a celui care a știut să cultive valorile naționale în versuri, proză și în dramă - Dumitru Matcovschi. 

Ar fi împlinit 82 de ani și ne-ar fi  bucurat cu o altă rimă, dar tot despre esențial - PATRIA. 

Elevii au recitat poezii matcovschiene, s-au familiarizat cu opera și activitatea maiestrului, care astăzi ne privește de sus în 

speranța creșterii unei generații ce își va cinsti strămoșul, își va aprecia cerul senin deasupra capului și își va iubi numele de 

basarabean. 



 

La data de 21-22 octombrie 2021, dna Cazac Maria-directorul Colegiului și Barbuța Elena-director adjunct au 

participat la Atelierul de lucru cu genericul: ,,Proiectarea Direcțiilor Strategice a instituției 2022-2026”, organizat de 

către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova în incinta IP Centrul de Excelență în 

Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul . Participanților li s-a înmânat certificate de participare. 

 



La data de 27. 10.2021 s-a desfăşurat Concursul intern cu genericul:,,Cel mai competent mecanic -2021”. 

Participanţi: Elevii grupei MA-4  

Obiectivele specifice ale concursului: formarea deprinderilor practice și dezvoltarea cunoștințelor teoretice a 

viitorilor specialiști în mecanică agricolă;educarea responsabilității pentru deciziile proprii și calitatea 

lucrului îndeplinit. 

 Tematica concursului: 

1. probă-aprecierea cunoştinţelor teoretice prin testare-20 minute; 

2. probă-pregătirea agregătului  pentru  lucru-3 minute; 

3. conducerea agregatului de arat, şi efectuarea operaţiei de arat. 

În urma desfășurării probelor învingători au devenit elevii anului IV Cobîleanschii Laurențiu și Maranciuc 

Ion 

 

 



Cuvântul „internetted” a fost folosit încă din 1849 și însemna „interconectat” sau 

„întrețesut”. Astăzi, internetul se referă la sistemul global de rețele informatice 

interconectate. Inițial, termenul, nou, a fost scris în engleză cu majusculă, dar între timp a 

devenit substantiv comun, semn al utilizării sale pe scară largă. Totul a început la 29 

octombrie 1969, la doar câteva luni de la un alt moment istoric pentru omenire: astronautul 

american Neil Armstrong făcuse primii paşi pe Lună.Într-un laborator al prestigioasei 

instituţii americane de învăţământ superior UCLA, absolventul Charley Kline telefona la 

prestigioasa Universitate Stanford, aflată la sute de kilometri distanță, şi le comunica celor de 

acolo că le va trimite un mesaj prin intermediul internetului.Era vorba despre proiectul 

intitulat ARPANET, o reţea finanţată de Departamentul American al Apărării care conecta 

patru terminale independente dispuse la universităţile UCLA, Stanford, Utah şi California - 

Santa Barbara.Intenţia lui Kline a fost de a trimite cuvântul „login”, însă a reuşit să trimită 

doar literele „l”' şi „o”. Însă, sub coordonarea profesorului Leonard Kleinrock, Kline a reuşit 

să transmită complet cuvântul „login” o oră mai târziu. Astfel a fost înregistrată prima 

comunicare între două terminale folosind internetul, scrie Agerpres. 



 



 
Conform „Ordinului cu privire la aprobarea componenței CNE ÎPT pentru anul de 

studii 2021-2022”, președintele CE din cadrul instituției noastre, Anatolie Berco și-a 

recunoscut numele în lista celor 45 de membri și membre ai CNE ÎPT 2021-2022.  

Cu acest minunat prilej, îi aducem cele mai sincere felicitări. Îi dorim o activitate 

fructoasă, multe aspirații îndrăznețe și multe idei ingenioase pentru a putea face 

schimbări spre bine, pentru elevi și cu elevii, conlucrând armonios. 

Baftă, Anatolie!!! 
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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: Airinii Vasile, Zaharco Nelea, 

Curicheri Gheorghe.  
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