
  

  

  

 

  

 Anul Nou este întâmpinat în 

noaptea de 31 decembrie spre 1 

ianuarie – noaptea de Revelion (din 

limba franceză: Réveillon, ceea ce 

înseamnă aproximativ ‘veghe’, aici cu 

sensul de ospăţ la miezul nopţii) – cu 

petarde şi artificii; la rude, prieteni şi 

cunoştinţe se fac urări de noroc şi 

sănătate, se urează ‘La mulţi ani!’Anul 

Nou reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simbolică a timpului, la 

cumpăna dintre ani.Celebrarea Anului Nou este unul dintre cele mai 

vechi obiceiuri, istoricii plasând astfel de sărbători în vechiul 

Babilon.Stabilirea religioasă a datei de 1 ianuarie ca început de an a 

avut loc pentru prima dată în 1691 prin Papa Inochentie al XII-lea. 

Înainte, Echinocţiul de iarnă şi apoi Crăciunul aveau rolul 

începutului de An Nou.În noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, 

oriunde s-ar afla – într-o mare metropolă sau în vârful munţilor – 

omul sărbătoreşte cumpăna dintre anul vechi şi cel Nou printr-un 

ceremonial cu specific local, care diferă, de la ţară la ţară. Unele 

popoare marchează trecerea dintre ani în alte perioade ale anului. 

Anul Nou se sărbătoreşte, astăzi, în funcţie de regiune şi mai ales de 

religie. Poporul evreu sărbătoreşte Rosh Hashanah – o ocazie 

solemna şi sfântă în septembrie sau octombrie. Biserica ortodoxă 

rusă sărbătoreşte Anul Nou la14 ianuarie, în China acesta cade între 

21 ianuarie şi 19 februarie, iar în Iran este sărbătorit în luna martie 

etc. 

 

       

 

 

 

 

 

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

Ianuarie 2022 

 

Cuprins 

 Concurs local: 

,,Eminesciana 

2022” 

 Ziua 

Internaţională a 

Comemorării 

Victimelor 

Holocaustului 

 Felicitări 



 

”Lumea toată-i trecătoare, 

Oamenii se trec şi mor 

Ca şi miile de unde, 

Ca un suflet le pătrunde, 

Treierând necontenit 

Sânul mării infinit.'„ 

     Cu ocazia celei de-a 172-a aniversare a marelui poet român, Mihai Eminescu, CAI Gheorghe Răducan 

din s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa lansează concursul literar local: ,, EMINESCIANA 2022", care se va desfășura 

în perioada 15.01. - 04.02.2022. 

     Concursul are scopul da a valorifica opera eminesciană, de a promova creativitatea, originalitatea, 

gustul estetic, precum și de a identifica spiritul artistic la elevi. 

Probe de concurs: 

*Proba I : "Recital de poezie" Recitarea şi înregistrarea în format video a unei poezii din creaţia 

eminesciană, cu încadrarea în 2-5 minute. 

*Proba II : "Poster digital" Elaborarea unui poster digital care va reflecta creaţia şi valorile promovate de 

marele poet, Mihai Eminescu. 

*Proba III : "Creaţie lirică proprie" Prezentarea în format Words, Times News Roman, 12 a unei creaţii 

lirice proprii, care va include un titlu sugestiv şi va trata o temă cu încărcătură morală (binele, frumosul, 

adevărul, iubirea, credinţa etc.). 

Condiţii de participare:  

- Unul şi acelaşi elev poate participa la toate probele de concurs sau   la una singură; 

- Materialele vor fi expediate până la data de 04.02.2022 pe adresa electronică 

valeriaantoniuc07@gmail.com ; 

- Lucrările care nu vor respecta cerinţele probelor de concurs vor fi anulate ; 

Premii: 

Câştigătorii locului I, II, III vor primi diplome şi premii de valoare. 

Toţi participaţii vor primi diplome de participare şi o notă de ,,10'' la Limba şi lit. română. 

Multă inspiraţie şi baftă tuturor! 

   

 



În fiecare an, la data de 27 ianuarie se marchează Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor 

Holocaustului.  Milioane de femei, bărbați și copii evrei, romi, şi nu numai au fost omorâţi în timpul 

Holocaustului dintr-o ideologie nazistă. 

În vederea sensibilizării tinerei generații, pentru promovarea toleranței și combaterea rasismului, în 

perioada 24-30 ianuarie desfășurăm activități de comemorare a victimelor Holocaustului. 

Avem datoria a nu uita această oroare vreodată. Istoria contează, căci odată valorificată vom putea 

construi un viitor armonios, unde va triumfa pacea şi egalitatea. 

Secvențe de la activităţile organizate de  dna Pascari Inga - mentorul gr. TAP-2, dul Gălușcă Mihail - 

mentorul gr. TPOA-3 și dnul Savciuc Petru - mentorul gr. TAP-4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

Omagiatii :Ciuntu Veaceslav, Curdova Tatiana, Zaharco 

Aliona, Silviu Maranciuc, Romadina Anna, Andeeva 

Svetlana, Cecan Elena, Tinco Ion, Muntean Carolin, 

Airinii Elena. 
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