
  

  

  

 

  

 

Ziua mondială de combatere 

a SIDA, sărbătorită pe 1 

decembrie în fiecare an, este 

dedicată creșterii gradului de 

conștientizare a pandemiei de 

SIDA cauzată de răspândirea 

infecției cu HIV. Oficialii 

guvernului și ai sănătății 

amintesc ziua, de multe ori cu 

discursuri sau forumuri cu 

privire la subiectele SIDA. 

Din 1995, Președintele 

Statelor Unite ale Americii a 

proclamat oficial Ziua 

mondială SIDA. Guvernele din alte țări au urmat exemplul și 

a emis anunțuri similare. SIDA a ucis mai mult de 25 de 

milioane de oameni între 1981 și 2007, și un procent estimat 

de 33.2 milioane de oameni trăiesc cu HIV în întreaga lume 

începând cu anul 2007, aceasta este una dintre cele mai 

distructive epidemii din istorie. În ciuda accesului îmbunătățit 

la tratamentul antiretroviral și îngrijire în multe regiuni ale 

lumii, epidemia SIDA a luat un procent estimat la 2 milioane 

de vieți în 2007, din care aproximativ 270.000 au fost copii. 

SIDA este un sindrom care denumește totalitatea bolilor 

asociate infecției cu virusul HI (HIV), infecție care duce la 

slăbirea, respectiv distrugera sistemulului imun. Aproape toate 

persoanele netratate infectate cu HIV vor dezvolta în cele din 

urmă SIDA. SIDA afectează în special populația tânără, activă 

din punct de vedere sexual, însă se poate transmite și de la 

mamă la copil (făt), în cursul nașterii prin contactul cu sângele 

matern sau după naștere prin alăptare. Evoluția fatală a tuturor 

pacienților atinși de SIDA, în ciuda terapiilor celor mai 

moderne, sofisticate și costisitoare aplicate, împreună cu 

extinderea bolii, cu afectarea inclusiv a copiilor, sunt factori 

de alarmă și de generare a psihozei de teamă față de acest 

flagel al secolelor XX-XXI. 
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Felicitări cu ocazia primei zile de iarnă! Vă dorim emoții frumoase, bună dispoziție, inspirație, bucurie, 

confort, căldură, momente frumoase și simțul că se apropie o minune! Fiți mai aproape de oamenii dragi, 

dăruiți iubire și bucurățivă de comunicarea cu prietenii! 

 

La data de 1 decembrie, anul curent, s-a desfășurat în incinta sălii sportive, „Campionatul CAI „Gheorghe 

Răducan” la tenis de masă” între elevele instituției.La campionat au participat discipole din grupele 

academice: TAP-1, TAP-3, TAP-4 și MA-2.În finala mică au concurat elevele gr. TAP-3, Vietlugina Anna și 

Capmoale Ioana. Cu scorul 3:1, victoria i-a survenit Annei Vietlugina.Finala mare i-a avut în față pe 

Munteanu Alina, gr. TAP-3 și Romaniuc Olga, gr. TAP-1. Cu scorul 3:0, campioană a devenit Munteanu 

Alina și respectiv,  titlul de vicecampioană i s-a oferit Olgăi Romaniuc.Le aducem sincere felicitări elevelor 

pasionate de acest dinamic tip de sport. Fie ca aceste mici victorii să vă fie doar un  început spre noi culmi, 

spre dezvoltarea voastră fizică armonioasă, și, de ce nu, spre crearea și demonstrarea carcterului vostru 

puternic.  

La mai mult și la mai mare!!! 



Se consideră că jocul de dame nu este doar un simplu joc, ci e o artă, o știință, e o competiție mintală, unde 

se dă dovadă de inteligență și agerime. La data de 2 decembrie, anul curent elevii instituției noastre s-au 

avântat în jocul respectiv, participând la Campionatul CAI „Gheorghe Răducan” la jocul de dame. 

Campionatul a fost divizat în două categorii: 

A – eleve; 

B – elevi. 

În urma partidelor disputate, clasamentul final arată în felul următor:  

A – ELEVE 

I. Edu Nicoleta – 4p. 

II. Romaniuc Olga – 4p. 

III. Munteanu Alina – 4p. 

IV. Edu Veronica – 3p. 



 

 

V. Trocin Sabina – 2,5p. 

VI. Iușan Ana – 2,5p. 

VII. Vietlugina Anna – 1p. 

B – ELEVI 

I. Chisnenco Victor – 6p. 

II. Rotari Mihai – 5p. 

III. Guțuleac Victor – 3,5p. 

IV. Rotari Nicolae – 3p. 

V. Gaju Dorin – 2,5p. 

VI. Gulcerc Cătălin – 1p. 

VII. Crăciun Daniel – 0.  

Sâmbătă, 04.12.21, elevii Chisnenco Victor, Rotari Mihai și Edu Nicoleta v-or reprezenta CAI „Gheorghe 

Răducan” la Spartachiada elevilor, ediția a XIII-a, care se va desfășura în incinta L.T. „M. Sadoveanu” din 

or. Ocnița 

Le dorim elevilor baftă și o tactică de neînvins. 

 



Colegiul Agroindustrial,,Gheorghe Răducan" din s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa a fost gazda reprezentanţilor 

proiectului: ,,Rolul matematicii şi contabilităţii în dezvoltarea profesională." 

Scopul priectului este de a familiariza elevii cu necesitatea studierii matematicii în şcoală şi colegiu, pentru 

ghidarea în carieră. 

A fost semnat un acord de colaborare şi s-au prezentat secveţe din lecţii şi ore practice cu aplicarea la 

modul concret a matematicii în diverse calcule, analize etc. 

Mai jos sunt prezentate secvenţe din cadrul vizitei. 





Finalul de an este unul destul de productiv și plin cu realizări frumoase pentru instituția noastră, îndeosebi, în 

domeniul sportului. 

Răducanienii noștri au participat în cadrul Spartachiadei regionale a elevilor, ediția a XIII, care s-a 

desfășurat în incinta L.T. „Mihail Sadoveanu”, înregistrând următoarele performanțe: 

Campioni la tenis de masă: Călcăi A. (gr.TPOA-1) și Berco A. (gr. TAP-4); 

Campioane la tenis de masă: Munteanu A. (gr.TAP-3) și Romaniuc O. (gr. TAP-1); 

Campioni la jocul de dame: Chisnenco V. (gr. MA-1), Rotari M. (gr. TAP-4) și Edu N. (gr. TAP-3); 

Vicecampioni la șah: Rotari N. (gr. MA-4), Rotari M. (gr. TAP-4) și Dîrzu Vl. (gr. TAP-3). 

Avem rezultate onorabile și la nivel național. Elevul Grigoriev Tudor (gr. MA-3) a participat la Campionatul 

Republicii Moldova la sambo între juniori, disputat la Căușeni în perioada 24-26 noiembrie, poziționându-se 

pe locul III. 

Sportul ajută la formarea unui caracter solid, învață să ții lovitura nu numai în cadrul competițiilor, dar și în 

viața cotidiană, învață să colaborezi și să fii rezistent. Dragi elevi, continuați în același tempou, fiți deschiși 

unor noi provocări și noi lecții de viață. Suntem nespus de mândri pentru succesele dvs. La mai mult și la 

mai mare și mult sens în tot  ceea ce faceți! 



Recent, în incinta Colegiului Agroindustrial ,, Gheorghe Răducan" din Grinăuţi, s-a desfăşurat ,,Târgul de 

Crăciun - bunătatea va salva lumea". Elevii au pregătit mici expoziţii cu elemente gastronomice şi suvenire  

în stilul sărbătorilor de iarnă, create de ei singuri, pe care le-au vândut la un preţ simbolic.  

Banii colectaţi vor fi direcţionaţi în scopuri caritabile. Bravo, elevilor implicaţi şi diriginţilor de grupe! 

 

Pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie, anul curent, în cadrul Colegiului Agroindustrial „Gheorghe 

Răducan” din s. Grinăuţi,  r-nul Ocniţa s-a desfăşurat concursul de desene cu genericul:„Colegiul meu 

peste 5 ani”. 

Fiecare grupă academică a reprezentat propriile viziuni, privind aspectul exterior, arhitectura, dotajul cu 

cele necesare (teren sportiv modern, transport tur-retur pentru elevi, propria sursă de energie electrică, 

parcare) etc. 

Desenele se deosebesc prin stil, culori, detalii, dar au şi un punct comun - viitorul luminos şi prosper a 

instituţiei dragi. 

Juriul a analizat fiecare desen. A fost dificil să plasăm lucrările elevilor pe locuri, deoarece toate sunt 

remarcabile în felul său. Aşadar, rezultatele finale: 

Locul I -  desenul grupei TPOA -2 ilustrat de elevii: Vlad Vadim, Vlad Tatiana şi Vlad Vasile; 

Locul II - lucrarea grupei TPOA-4 efectuată de eleva Damian Renata; 

Locul III - desenul grupei MA-3 ilustrat de elevii Iacobciuc Daniel şi Semendeaev Petru; 

Menţiune: 

- desenul grupei MA-2 ilustrat de elevii Botnar Ion şi Colesnic Gabriel; 



 

- desenele grupei TAP - 2 ilustrate de elevii Chilat Valeria şi Iacobciuc Daniel. 

Aducem mulţumiri tuturor elevilor, care au participat în cadrul acestui concurs, dând dovadă de spirit de 

iniţiativă, creativitate şi originalitate. 

Desenele câştigătoare vor fi menţionate cu diplome. 



Sărbătorile de iarnă ne determină să fim mai buni şi mai sensibili faţă de toţi cei din jur. 

 Elevii Colegiului Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din s. Grinăuţi au hotărât să facă un act de caritate 

şi să o bucure cu un mic dar pe colega lor Vlad Daiana (gr. TAP-4), care a suferit o intervenţie 

chirurgicală, în speranţa ca ea să simtă spiritul Crăciunului, să uite un pic de problemele sale de sănătate şi 

să o facem să zâmbească. 

 Faceţi bine, şi bine o să vi se întoarcă! 

Multă sănătate şi lumină tuturor! 



E sfârşit de an, an cu bune şi cu rele, cu urcuşuri şi eşecuri, împliniri şi dezamăgiri, noi întâlniri şi luări de 

adio. Oricum nu am eticheta acest an, păstraţi în memorie doar momentele frumoase, care v-au umplut 

sufletul cu emoţii pozitive, iar pe chip v-au desenat zâmbete sincere. Promovaţi valori precum: bunătatea, 

respectul, înţelepciunea, iubirea şi fiţi voi acele raze de soare, care vor lumina conştiinţa şi sufletul acestei 

societăţi invidioase şi conflictuoase.  

   Defapt, sunt nişte idei preluate din scrisorile elevelor noastre Schimbov Elena şi Chilat Valeria din gr. 

TAP-2, din cadrul  concursului de creaţii epistolare cu genericul: ,,Dragă Moşule...", aflat la prima ediţie, 

care a luat sfârşit. 

   Le aducem felicitări pentru participarea activă şi originală. Fetele au primit o diplomă şi un mic cadou 

din partea Moşului, şi, totodată recunoştinţă pentru faptul că nu ezită a crede în adevărata magie a 

sărbătorilor de iarnă. 

Pace şi lumină tuturor! 
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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 dîrzenie, ca 

să puteţi înfrunta orice obstacol, curaj 

şi răbdare! 

Nu vă opriţi niciodată să încercaţi şi nu 

încercaţi niciodată să vă opriţi. 
 

Omagiații :Lîsîi 

Vasile,Gălușca 

Anastasia,Nicoleta 

Carabin,Aliona 

Golovețchii,Dociu 

Mircea,Nichitoi Eleonora. 
 

mailto:colegiugrinauti@gmail.com

