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Dragă cititor!  

Suntem la primul număr a unui ziar care, 

sperăm, va devein ziarul tău preferat. 

Vom reflecta viața studențească, situațiile pe care 

le întâlnești zi de zi, vom discuta despre cum să le 

facem față. Vei găsi aici și și teme captivante ce 

țin de discipline și activități extracurruculare, 

cercuri artistice și sportive. Dacă găsești subiecte 

care ar fi  interesante colegilor, te invităm să te 

împarți cu ele prin intermediul ziarului nostru. 

Vom fi bucuroși dacă te vei implica pentru a face 

ziarul nostru împreună actual, citit și apreciat. 

                                       Echipa redacțională. 

 

 Mart ie ,  2021  

AVIZ 
                  Doriți  să  alegeți  o  profesie  care  să Vă 
creeze  un  viitor  sigur,  să  obțineți  un  permis  de  
conducere  și  livret  militar? 

                EVRICA!!!  
Colegiul de Medicină 

Veterinară și Economie 
Agrară 

 din Brătușeni 
 Vă  oferă  aceste  posibilități  

prin  înmatricularea la studii  fără examene de  
admitere la  următoarele specialități: 

 
 

 
 
             

 Studiile se  fac  în  limba  română  și  rusă cu  posibilitatea de a susține  bacalaureatul și de 
 a  primi  bursă (480 – 850 lei). 

                  Pentru  înscriere  prezentați  următoarele acte: 
Actul de  studii în original.  
Certificatul  medical tip (nr.086-U.E.). 
Fotografii  3x4  - 8 buc. 
Buletinul de identitate  (xerox). 
Certificatul despre componența familiei. 
Livretul  militar sau adeverință de premilitar  (xerox). 
Copia buletinului de identitate a ambilor părinți. 
 
 
 

MEDICINĂ 
VETERINARĂ 

  

Felcer  veterinar  - va putea activa  în  clinicile și farmaciile  vet-
erinare private și de Stat, la  fabricile de  mezeluri, de  prelucra-
re a laptelui, grădini zoologice și circuri, la unitățile  deținătoare 
de  animale, serviciul de grăniceri și vamal. 

PLANIFICAREA ȘI 
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

  

Tehnician planificare - va putea iniția și gestiona afaceri proprii 
în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și 
conducerea unor subdiviziuni din cad6rul organizațiilor. 

MERCEOLOGIE 

  

Tehnician merceolog - poate activa la  întreprinderi comerciale, 
societăţi pe acţiuni, la camerele de comerţ şi industrie. 

SIGURANȚA  
PRODUSELOR 
AGROALIMENTARE 

  

Tehnician siguranța alimentelor – va putea activa în toate  
ramurile  industriei  alimentare fiind responsabil de  verificarea 
și controlul  produselor  agroalimentare pe întregul lanț  
alimentar. 

ACHIZIȚII PUBLICE 

  
  

Agent  achiziții - va putea activa în întreprinderile de certificare, 
achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a pro-
duselor,  burse de mărfuri, fonduri investiţionale, holdinguri şi 
centre de prestare a serviciilor. 

Martie e, așadar, 

Prima lună-n calendar 

Care-anunță toată țara 

C-a sosit iar primăvara! 

Și din prima zi, se știe, 

E-un motiv de bucurie. 

Echipa redacțională: 

Redactor-șef: Rotaru Maia, șeful secției Educație 

Concepția grafică: Zalevschi Alexandra 



 

 IP Colegiul de Medicină Veterinară și Econ-
omie Agrară din raionul Edineț, fondat în 
1973, este o instituție de învățământ profe-
sional tehnic postsecundar de stat acreditată 
din subordinea Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului al Repub-
licii Moldova.Pe parcursul a 47 ani de activi-
tate, instituția au absolvit 5967 de specialiști 
și continuă să formeze specialiști competenți 
pentru activitățile cu caracter aplicativ în 
domeniul medicinei veterinare, achizițiilor 
publice, merceologiei și planificarea și ad-

ministrarea afacerilor, cât și în alte ramuri ale economiei naționale ale Republicii Moldova, oferă posi-
bilități de creștere profesională pentru producătorii agricoli. Misiunea Colegiului constă în dezvoltarea 
abilităților practice, utilizarea tehnologiilor moderne în domeniile specifice, promovând politici edu-
caționale de stat bazate pe valorile științei pedagogice naționale și mondiale 
Medicina veterinară vizează formarea la viitorii felceri veterinari a competenelor de efectuare a activi-

tăților zooigienice, curativ-profilactice și sanitar-veterinare, participare la diagnosticul și tratarea bolil-

or la animale, participare la efectuarea  expertizei sanitar-veterinare a produselor și materiei prime de 

origine animală, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Merceologia vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea de codificare, expertiză si comercializare a pro-

duselor. Specialistul în merceologie trebuie să posede o pregătire teoretică și practică pentru a activa ca 

organizator și executor al activităților menționate, întocmirea, înregistrarea și păstrarea documentației 

corespunzătoare fiecărei activități. 

Achiziții publice vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea în cadrul întreprinderilor (centrelor) de cer-

tificare, achiziționare, păstrare, prelucrare și comercializare a produselor agroalimentare de origine 

vegetală și animală ca organizator și executor al proceselor de achiziții publice și comercializare a pro-

duselor agricole și agroalimentare.    

 Planificarea și administrarea afacerilor a început activitatea în anul de studii 2016-2017. Misiunea dome-

niului este de a pregăti specialiști pentru activități ce țin de inițierea unei afaceri proprii și gestionarea 

acesteia în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și conducerea unor subdiviziuni 

din cadrul organizațiilor. 

În IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară își fac studiile 424 de elevi în anul de studii 

2020-2021:  

Medicină veterinară – 169 elevi; 

Merceologie – 102 elevi; 

Achiziții publice – 77 elevi; 

Planificarea și administrarea afacerilor – 76 elevi. 

Numărul de grupe la programele de formare profesională – 20. 

În IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni sunt create condiții ce favor-

izează activitatea colectivului de elevi, rezultatele  elevilor la examenele de absolvire fiind o dovadă a 

calității procesului didactic și educațional derulat.Sunt atestate rezultate frumoase la unitățile de curs 

de specialitate, având la final specialiști calificați și cetățeni activi ai societății. Aceste rezultate vorbesc 

și de calitatea studiilor efectuate în Colegiu și de responsabilitatea contingentului de elevi, care își 

conștientizează menirea.  

Vă așteptăm, cu drag, la noi! 

Morari Marcela, prof. de Limba română 

La 18 februarie în incinta CMVEA din Brătușeni s-a desfășurat Conferința Științifico-practică cu 

genericul „Descoperirile mari încep cu pași mici”. 

Misiunea Conferinței constă în valorificarea potențialului intelectual și creativ al elevilor pentru 

cercetarea științifico - practică în domeniul de formare profesională, care vor face față cu succes 

provocărilor și evoluției caracterului interactiv al schimbărilor din societate.  

Scopul Conferinței prevede stimularea și promovarea elevilor cu competențe și interese sporite de 

cercetare științifico – practică. 

În cadrul conferinței elevii au prezentat 10 lucrări de cercetare de la catedra „Discipline zooveteri-

nare” și catedra „Merceologie și discipline economice”: 

„Причины и распространение дирофиляриоза в Молдове” - Covali Vladimir, V – 1832, 

coordonatori: Prisacari L., Frecăuţanu Gh. 

„Contribuţia la studiul acţiunii preparatelor antihelmintice în fascioloza ovinelor” - Arcuş Lilia, Rusu 

Ana-Maria, V-1741, coordonatori: Lupacescu Gh., Lupacescu M. 

„Сезонная динамика развития хориоптоза у крупного рогатого скота” - Priseajniuc Victoria, V – 

1742, coordonatori: Verenciuc V., Slobodean I. 

„Detartrajul dinţilor cu ultrasunet al câinilor şi pisicilor” - Danilov Constantin, V-1741, coordonatori: 

Usturoi D., Juganari I. 

„Sursele de contaminare a laptelui cu microorganisme”- Gînju 

Vladislav, Ruga Andriana V-1831, coordonatori: Negara N.,  

Rusnac L. 

„Сравнительный анализ качества мясных консервов” - 

Colibaba Natalia, M-1641, coordonatori: Prisacari E., 

Serebreanschi Iu. 

„Влияние упаковки на качество и сроки годности молока” - 

Cernopiţchii Stanislav, M-1831, coordonatori: Stici R., Musiuc O. 

„Analiza spaţiului concurenţial în Republica Moldova” - Rusu 

Tatian, Şochichiu Ghenadie, P-1731, coordonator - Crîjanovschi O. 

„Înfluienţarea localizării furnizorului asupra procesului de aprovizionare” - Sterleţchi Alexandru, Puiu 

Dan, Goraş Angela, A-1831,  

A-1741, coordonatori - Gaiduc A., Cipileaga A. 

„Экономика производства свинины в Молдове” – Cudalb Elena, M-1831, coordonatori: Grigorciuc 

V., Roman I. 

Locul I au ocupat elevii Cernopițchi Stanislav, gr. M1741 și Priseajniuc Victoria, gr. V1742. 

Locul II au ocupat elevii Colibaba Natalia, gr. M1741 și Covali Vladimir, gr. V1832. 

Locul III au ocupat Rusu Tatiana, Șochichiu Ghenadie, 

gr. P1831 și Arcuş Lilia, Rusu Ana-Maria, gr. V-1741 

Toți participanții au fost menționați cu diplome. 

Elevii deținători a locului I vor participa la Conferința 

republicană în cadrul instituției de învățământ gazdă sau 

on-line. 

Prisăcari Ecaterina, șeful secției Instruire practică 



 

În perioada 25.01 – 29.01.2021 în Colegiu a fost promovată Săptămâna memoriei Holocaustului. În 

cadrul Săptămânii memoriei Holocaustului, pe  data de 25.01.2021, în Colegiu s-a desfășurat o lecție cu 

tema: "Holocaustul - memorie și avertisment", în cadrul căreia reprezentantul guvernului în teritoriu, 

Doamna Stela Beltei și șefa secției Istorie a Muzeului de istorie a ținutului natal, au vorbit despre 

tragismul acestui fenomen și despre consecințele lui. Au fost distribuite pliante, a fost demonstrată o 

expoziție, elevii care au avut neclarități – au adresat întrebări la care au primit răspunsuri. 

De asemenea, pe data de 28.01., profesorul de istorie, Domnul Eugen Vacarciuc a promovat activitatea 

extracurriculară cu tema ”Holocaustul – anatomia unui genocid”, în cadrul căreia profesorul a explicat 

elevilor etapele genocidului, liderii și consecințele genocidului. De asemene, profesorul a menționat 

locurile din apropiere, unde a avut loc exterminarea în masă a evreilor, cum ar fi s. Fîntâna Albă. 

Ultima activitate din cadrul Săptămânii memoriei Holocaustului au fodt orele de dirigenție cu 

tematica: ”Holocaustul – cel mai mare genocid al tuturor timpurilor”. 

Pe data de 02.02.2021, profitând de vremea frumoasă și de zăpada mult așteptată, în Colegiu s-a 

desfășurat pentru prima dată Concursul oamenilor de zăpadă. Elevii au dat dovadă de 

ingeniozitate și creativitate. Eroi ai desenelor animate cum ar fi Olaf din ”Inima de gheață”, eroi de 

poveste, cum ar fi Alba ca zăpada și cei șapte pitici și oameni de zăpadă care fac ”acrobații”,  

făcându-ne să zâmbim -  pe toți i-am întâlnit în curtea Colegiului. Ninsoarea a venit ca o 

binecuvântare peste meleagul nostru, oferindu-ne încă un motiv în plus să ne bucurăm de această 

iarnă frumoasă. 

În urma aprecierii, locurile au fost distribuite în felul următor:  

Locul I: P-1921, V-1832, V-1741, P-1741 

Locul II: V-1921 

Locul III:V-1922, V-2012 

Felicitări câștigătorilor! 



 

În perioada 08.02. – 12.02 în Colegiu s-a desfășurat Săptămâna siguranței online, în cadrul căreia au fost 

planificate și realizate 3 activități: 

1.  Masa rotundă ”La o cafea cu un polițist” cu genericul ”Navigarea sigură în mediul online” în cadrul 

căreia  reprezentanții IP Edineț au informat elevii Colegiului despre navigarea sigură în mediul online și 

au răspuns la întrebările adresate de elevi, cum ar fi: Ce riscă o persoană care înjosește o altă persoană în 

mediul online? Ce riscăm dacă publicăm date personale pe net? 

2. Seminar cu genericul: "Sextingul ca o parte a violenței pe net" 

O altă activitate din cadrul Săptămânii  siguranței online a fost promovată astăzi de reprezentanții Youth 

Clinik Edineț. Elevii au fost preveniți despre riscurile la care se expun în rețeaua Internet și au fost 

instruiți cum să le evite. 

3. Ore de Dezvoltare personală dedicate siguranței online - Elevii delegați la seminarele organizate la 

nivel de colegiu La o cafea cu un polițist și Sextingul ca o parte a violenței pe net au organizat în cadrul 

disciplinei dezvoltarea personală mese rotunde cu colegii de grupă. 

 

Cu ocazia aniversării a 86 de ani de la nașterea marelui poet Grigore Vieru, profesoarele Rotaru Maia și 

Morari Marcela au organizat un recital poetic în memoria ”poetului cu lira în lacrimi”. 

De asemenea, a fost organizat un concurs al gazetelor de perete dedicat creașiei vierene. În urma jurizării, 

au fost obținute următoarele rezultate: 

Pe data de 14.02.2021 a avut loc Gala Festivalului - Concurs "Floarea Omeniei", ediția a X-a. 

Locul I la proba  POSTERx POEM au ocupat elevele Zalevschi Alexandra, Gr. P-1741 și Goraș Angela, 

Gr. A-1741, profesor - coordonator Rotaru Maia. 

Diploma de Laureat al festivalului "Floarea Omeniei" i-a fost decernată Doamnei Rotaru Maia, pentru 

promovarea creației literare vierene. 

Diploma Partener de onoare a fost decernată Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni pentru participarea la 10 ediții a Festivalului. 

Felicitări premianților!  

Ne mândrim!!! 



 

Interviu cu Frecăuțanu Ghenadie, director-

adjunct al CMVEA din Brătușeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cel mai bun manager este cel care ştie să 

găsească talentele pentru a face lucrurile şi 

care ştie de asemenea să-şi înfrâneze dorinţa 

de a se amesteca în timp ce aceştia o fac”, 

spunea Theodore Roosevelt, iar Domnul 

Ghenadie Frecăuțanu urmează acestui prin-

cipiu deja de 15 ani, de când se află în 

funcția de director-adjunct al Colegiului. 

D. Frecăuțanu s-a născut la 4 septembrie 

1969, în satul Recea, raionul Rîșcani, întro 

familie de funcționari: mama a fost asistent 

medical, iar tata merceolog. Studiile  le-a 

făcut în școala medie din satul natal, iar 

după absolvire, în 1986 și-a continuat 

studiile la Institutul agricol ”M.V. Frunze” 

din or. Chișinău, Facultatea Medicină Veter-

inară. După absolvirea facultătii, a activat în 

calitate de obstetrician la ferma de lapte – 

marfă din s. Recea, iar din anul 1992 ac-

tivează în Colegiul de Medicină Veterinară și 

Economie Agrară din Brătușeni.  

 

1. Ce v-a determinat să deveniți profesor? 
Fiind încă student în anul întâi, profesorul 
de anatomie, fiind  totodată și prodecan 
pentru întrebări cu  studenții străini,  era 
deseori chemat la decanat și mă evalua pe 
mine  primul, după care mă lăsa să-i evaluez 
eu pe ceilalți studenți din grupa noastră și 
cred că atunci,  văzând că îmi reușește și 
gustând din această meserie, după ce am ac-
tivat un an de zile în cadrul fermei, am 
hotărât să mă împărtășesc cu acele cu-
noștințe și  abilități pe care le posed, cu elevii 
care doresc să  îmbrățișeze specialitatea 
Medicină veterinară si deja de 29 de ani prac-
tic această profesie. 
 
2. Este ușor să fii profesor, ce dificultăți din 
această profesie sunt cele mai greu de 
înfruntat?  
Nu cred că e ușor să fii profesor. Profesor nu 
devii, profesor te naști. Cea mai mare difi-
cultate pe care am întâmpinat-o a fost la în-
ceput de activitate. Chiar în prima lună, fi-
ind asistat zilnic de conducerea de atunci și 
neavând studii pedagogice, deseori mi se 
făceau observații pe care eu le primeam 
aproape de suflet, ceea ce m-a făcut să mă 
gândesc la un moment dat să renunț la 
acestă profesie. Însă colegii mei mi-au expli-
cat că pentru a avea succes, trebuie să depui 
effort și mereu să te autoperfecționezi. 
 
3. Care este primul lucru pe care vi-l amintiți 
din munca Dvs. ca profesor? 
În anul 1992, în colegiu își făceau studiile 
600 de elevi la zi și 200 de elevi la fără 
frecvență și când am mers la cantină să iau 
masa, bucătăresele au refuzat să–mi dea mâ-
ncare, crezând că sunt unul dintre studenții 
care nu are tichet pentru masă. Peste un 
timp, doamnele au aflat că sunt profesor și și
-au cerut iertare. Dar tinerețea este un nea-
juns care trece repede, după cum spunea Jo-
hann Goethe. Este o istorie hazlie, de care 
îmi amintesc și peste ani. 

5. Ce vă îngrijorează cu privire la comportamentul 

elevilor de astăzi? De ce? 

Cel mai mult mă îngrijorează indiferența elevilor 

față de tot ce-i înconjoară, de sănătatea lor pe care 

n-o prețuiesc la justa valoare, aceasta se referă la 

măsurile de protecție anticovid, la alimentație, nu 

în zadar se spune că ceea ce avem nu prețuim, iar 

când pierdem – regretăm. 

 

6. Care este cel mai important sfat pe care 

doriți să-l oferiți părinților copiilor de astăzi? 

Să creadă mai mult profesorii și mai puțin 

copiii. Profesorii spun ceea ce văd zilnic, 

ceea ce fac copii la școală. Parteneriatul 

profesor – părinte este unul extrem de im-

portant. Rolul profesorilor și al părinților în 

educația copiilor este complementar și esen-

țial pentru o educație completă, atât 

academică, cât și culturală, emoțională, so-

cială și valorică, de aceea relația profesor – 

părinte trebuie să fie duet, nu un duel. 

 

7. Ce realizare a elevilor din acest an v-a 

umplut de mândrie? 

Eu sunt permanent mândru de elevii noștri, 

mai ales când văd ce rezultate frumoase au 

la diferite concursuri, conferințe, olimpiade 

la care participă, ocupând locuri de frunte 

 

8. Ce iubiți să faceți în timpul liber? 

Am două ocupații preferate în timpul liber: 

pescuitul, care mă ajută să mă relaxez și să 

scap de toată tensiunea și oboseala pe care o 

acumulez pe parcursul săptămânii, iar a 

doua este muzica. După o zi tensionată de 

muncă, cânt caraoke 30 de minute – o oră, 

astfel mă calmez și îmi recapăt buna dis-

poziție.  

9. Cum ar arăta vacanța Dvs de vis la finele 

anului școlar? 

Aș dori să mă aflu pe o insulă unde în afară 

de mine să nu fie nimeni, să am destulă apă 

și alimente, fără telefon, internet, să stau în 

liniște și să pescuiesc măcar o lună.  

 

10. Ce este, după părerea Dvs., cel mai im-

portant în viață? 

Să trăiești cât mai mult, să trăiești cât mai 

bine și atunci când privești înapoi, să nu-ți 

pară rău de timpul care a trecut, să spui cu 

mândrie că dacă Dumnezeu ți-ar mai da o 

viață, ai trăi-o la fel. 

Pe final, aș vrea să vă felicit cu ocazia 
sărbătorilor de primăvară, să vă doresc 

multă sănătate, bucurie, realizări frumoase 
și oameni dragi alături. 
 

 

 

 



 
 

“Ecologia restaurează deminitatea omului de a fi cetățean al biosferei, cu toate drepturile și obligațiile pe 
care le implică experiența acestei demnități”.  

 N. Boscaiu 
Ecologia este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în 
care ele trăiesc. 
Ecologia poate fi definită ca echilibru natural. Ființele umane beneficiază de natură, satisfăcând în 
același timp nevoile lor. Prin urmare, trebuie să protejeze natura astfel încât să poată asigura 
continuitatea.  
Implicarea în proiecte ecologice este șansa pentru protecţia mediului înconjurător. 
În această iarnă elevii CMVEAB sunt mai aproape de natură, la propriu şi la figurat. Activităţile de 
educaţie ecologică desfăşurate aici sunt  parte componentă a proiectului „Sporirea gradului de 
conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activități de protecție a mediuluiˮ, în cadrul 
căruia se preconizează realizarea activităților în 3 localități diferite din 3 raioane, unde se află instituțiile 
de învățământ partenere – colegiile agricole: Or. Rîșcani, r-nul Rîșcani – IP Colegiul Agroindustrial din 

Rîșcani; sat. Brătuțeni, r-nul Edineț – IP CMVEA din 
Brătușeni; sat. Grinăuți, r-nul Ocnița – IP Colegiul 
Agroindustrial Gherghe Răducan din Grinăuți. 
Durata de implementare a proiectului va fi de 5 luni. 
Acest proiect oferă posibilitatea de a desfășura 
activități de educație ecologică, prin care să cultivăm 
interesul și dragostea elevilor pentru lumea 
înconjurătoare, pentru protejarea mediului. În cadrul 
Proiectului sunt preconizate următoarele activități: 
Campania de informare „Și tu poți participaˮ, în 
cadrul căreia se vor elabora materiale informative: 
pliante, broșuri cu mesaje ecologice, ore educative cu 
tematică ecologică: Pași mici pentru o Planetă mare și 
curată, Noi spunem STOP poluării mediului, Noi  vrem 

să trăim în armonie cu natura; 
 
Conferință on-line „Un mediu mai curat, un mediu mai protejatˮ;activități de salubrizare „Gândesc 

verde, gândesc curatˮ, activitate de înverzire „Un om – un pomˮ, concursuri „Implică-te pentru 
un viitor comunˮ, activitate de totalizare „Carnavalul naturiiˮ. 

Scopul acestor activități este de a semăna în inimile elevilor dragostea de frumos şi dorinţa de a contribui 
la păstrarea și promovarea moştenirii pe care o avem, a valorilor noastre naturale şi culturale. 
Implementând astfel de proiecte, elevii vor deveni mai educați din punct de vedere ecologic, iar ulterior 
vor putea desemna și altora informații utile despre necesitatea protecției mediului ambiant. Astfel de 
proiecte sunt foarte importante, ele contribuie la creşterea nivelului de cultură ecologică al elevilor, la 
îmbunătăţirea aspectului peisagistic al 
instituției, precum și la educarea estetico-
ecologică a elevilor. 

 
Goraș Ina, prof. de Geografie și Biologie 

Согласитесь, что выбрать самый простой и практичный подарок, нужно правильно, что-

бы никого не расстроить и не обидеть. Помни: твоя задача – сделать действительно приятный 

сюрприз! 

Букет живых цветов, как дополнение к палантину или платку из натуральных  нитей, ори-

гинального дизайна. Они пригодятся в любое время года, согреют маму и никогда не выходят из 

моды. Сертификат в салон красоты – идеальный подарок для лучшей подруги. Коллегам лучше 

дарить что-то нейтральное,  но в тоже время полез-

ное,  например, Хорош будет набор кремов, ориги-

нально оформленный. 

Выбрать вам достойный бренд 

Поможет наш товаровед. 

Знает  он любой  секрет, 

Неспроста, недаром 

Ведь любой товаровед 

Ведает товаром. 

Шоколад – один из самых популярных подарков. 

Его покупают из-за натурального состава, потряса-

ющего вкуса и аромата, а также его способности стимулировать выработку гормонов счастья.  

Как определить настоящий шоколад и не купить подделку? Первое и важное правило при покупке 

сладких плиток – внимательно читать состав на этикетке: 

• Горький. Какао тертое, какао-масло и сахар. 

• Молочный. Все то же, плюс сухое молоко. 

• Белый. В составе какао-масло, молоко и сахар. 

Никаких других компонентов в формуле продукта быть не должно. Исключение – плитки с начин-

кой. Каким должен быть состав шоколада, разобрались.  

Пусть шоколад - это больше для души, но для тела можно выбрать не менее приятный подарок - 

духи с изысканным ароматом. 

Выбор аромата – это искусство, необходимы опыт и знания. Женщин привлекает эстетичность 

флакона, необычность названия и красота аромата, мужчин – сама сущность парфюмерного тво-

рения. 

На этикетке указывается один из четырех  видов концентрации ароматических веществ (эфирных 

масел в смеси воды и спирта), от чего зависит их интенсивность и то, насколько долго они будут 

держаться. 

• Одеколон (Eau de cologne) – 3,5% ароматических веществ, держится около 2 часов. 

• Туалетная вода (Eau de toilette) – 4,8% ароматических веществ, держится 3-4 часа. 

• Парфюмерная вода, или дневные духи (Eаu de parfum) – 15-18% ароматических веществ, дер-

жится 6 часов. 

• Духи (Parfum) – 15-30% ароматических веществ, держатся до 24 часов. 

При выборе парфюмерной композиции оценивается возраст женщины. 

• Теперь вы знаете,  как правильно выбрать подарок , чтобы он произвел приятное впечатле-

ние и отметил ваш хороший вкус. Не переживайте, если у вас нет возможности дарить  эксклюзив-

ные подарки. Редко кто оценивает количество денег, потраченных на подарок. Самое главное для 

человека — это ваше внимание! 

Musiuc Oxana, prof. de Merceologie 



 

Viața sentimentală la adolescente 

Când vine vorba despre viața sentimentală a adoles-
cenților lucrurile sunt delicate, dar pe cât de deli-
cate, pe atât de complexe. Adolescenții în adâncul 
sufletului lor sunt extrem de sensibili. 
Își doresc aproape cu disperare să iubească și să fie 
iubiți. Jocurile sunt apuse de mult, valorile mate-
riale par inexistente pentru ei, ceea ce își doresc la 
nebunie în viața lor, este iubirea. 
Dragostea te poate învăța să zbori, dar și să te 
prăbușești de la înălțimi îngrijorătoare. 
Următoarele sfaturi, dacă le urmezi, vor acționa ca 
o parașută de rezervă și te vor ajuta să plutești pes-
te această perioadă dificilă și durerile de inimă 
aferente ei. 

1. Ai răbdare! 
Unele adolescente își găsesc iubiți, altele nu. Trebuie 
sa te simți bine în legătură cu tine însăți înainte să 
începi să-ți cauți unul. Începe să te vezi cu cineva 
numai când te cunoăti bine pe tine însăți și știi că 
asta îți dorești. Dacă nu te simți pregătită, e foarte 
cool să fii single și să te distrezi cu grupul tău de 
prieteni. 

2. Găsește pe cineva care te place la fel de 
mult cum îl placi și tu 
Sentimentele care nu-ți sunt împărtășite te pot face 
să ai dubii în legătură cu toate aspectele vieții tale. 
Ai spus ceva greșit? Te îmbraci cu ceva nepotrivit? 
Nu ești destul de interesantă? Într-o relație 
sănătoasă, sentimentele sunt reciproce. Vă re-
spectați unul pe celalalt și vă distrați împreună. 
Dacă aceste exemple nu descriu situația ta actulă, 
nu e nimic în neregulă cu tine, dar probabil trebuie 

să mai cauți baiatul potrivit. 

3. Vorbiți despre Facebook înainte să ajungeți 
pe el 
Social media pune relațiile pe tapet, astfel încât 
toată lumea să le poată vedea. Dacă tocmai ai în-
ceput o relație cu un tip de care îți place, e perfect 
în regulă să-l rogi să nu posteze înca poze sau lucru-
ri legate de voi doi online. Unele informații nu 
trebuie împărțite cu toată lumea. 

4. Trebuie să știi când să treci mai departe 
Uneori trebuie s-o recunoști: relația nu 
funcționează. Poate că dragostea vieții tale s-a 
schimbat și a devenit rău și egoist. Poate că ai reali-
zat că meriți mai mult. Dacă iubitul nu îți oferă ceea 
ce ai nevoie, treci mai departe. Te va durea puțin, 
dar în curând îți va fi de 100 de ori mai bine. 

5. Nu te lăsa presată 
Presiunea nu e iubire și nu e normală. Trebuie să-ți 
clarifici la începutul unei relații care sunt valorile 
tale în viață și cât de departe vrei să mergi din 
punct de vedere fizic. Astfel nu va trebui sa iei 
decizii pripite în momente în care nu mai judeci 
bine. 
Iata două lucruri pe care le poți face pentru a evita 
sa fii presată: în primul rând evită situațiile în care 
un baiat s-ar putea aștepta la mai mult decât ești 
dispusă să oferi. 
În al doilea rând, întalnește-te cu baieți de vârsta ta. 
Fetele care se întâlnesc cu baieți mai mari au șanse 
mai ridicate să facă sex înainte de a fi pregătite 
pentru acest lucru. 

6. Dragostea nu trebuie grăbită 
Uneori ideea de iubire e mai frumoasă decât iubirea 
însăși. De unde știi dacă iubești cu adevărat? Dacă 
ai nevoie constantă de asigurări din partea celuilalt, 
dacă nu te poți concentra la școală, dacă ești 
împrăștiată și nu te gândești decât la el, e clar că 
ești îndrăgostită, dar asta nu înseamnă că iubești cu 
adevărat. Dragostea matură vine în timp. Cu cât vă 
cunoașteți mai bine, cu atât vor fi mai puternice 
sentimentele voastre. Și nu trebuie să fii cineva dif-
erit pentru el. El te va place așa cum ești. În majori-
tatea cazurilor, acest tip de dragoste nu apare din 
prima, dar merită așteptarea. 
În speranța că sfaturile data vă vor fi de folos, vă 
dorim dragoste infinită și reciprocă.  
 
https://www.psychologies.ro/ 

Dragobetele sărută fetele! 

Săptămâna Dragostei a început cu un concurs frumos. Elevii buni sunt talentați în toate, 

dovadă sunt filmulețele pe care le-au realizat elevii colegiului cu ocazia zilei de Dragobete,  

iar pentru a vedea cui totuși i-a reușit cel mai bine, videoclipurile au fost postate pe pagina 

de facebook a colegiului, astfel ca fiecare să-și poată vota videoclipul preferat.  

Pe data de 24.02., la ora 15.00, am spus ”stop voting!”, iar în urma analizării numărului de 

like-uri, câștigătoare au fost desemnate următoarele grupe: 

Locul I – Grupa V-1831, 611 like-uri; 

Locul II  – Grupa V-1832, 563 like-uri; 

Locul III  – Grupa M-1831, 233 like-uri; 

Felicitări tuturor participanților! 



 

Человеческое общество не может развиваться в гармонии, двигаясь к более высокому, если в 

этом обществе значимость женщины принижена. Известно, что европейские женщины получили 

законное право распоряжаться своим собственным имуществом в замужестве лишь во II поло-

вине 19 века. В отличие от некоторых зарубежных стран, где женщины подвержены унижению и 

зависят от мужчин, роль женщины в нашем обществе продолжает расти.  

С каждым годом наши женщины- свободные, гордые, талантливые и красивые, не только с 

успехом справляются со своими прямыми обязанностями, но и пытаются конкурировать с силь-

ным полом в традиционно мужских сферах деятельности. Но не смотря на это, каждой женщине 

хочется чувствовать  рядом мужское плечо, которое поддержит ее в любой ситуации. Мужчина по 

своей природе лидер, ему нужен тот, о ком бы он заботился. Именно женщина определяет его как 

лидера. Поэтому долг мужчины любить и оберегать, ту, которую он встречает с самого рождения, 

в качестве матери, и поддерживает его всю оставшуюся жизнь в роли жены. Считается, что в осо-

бом почете должны быть именно женщины-матери и женщины-труженицы. Общество должно 

бережно относится к вопросам материнства и детства.          

Женщина ассоциируется с жизнью, ведь только женщина, дающая жизнь, знает ее настоящую 

цену. Она воспитывает в мужчине такие качества как защитник, опора, прививает семейные цен-

ности, которые он позже перенесет в свою семью.                      

 В обществе бытует мнение, что женщина-жена является оберегом, хранительницей семейного 

очага. Если женщина будет верить в мужчину, то она будет для него желанна. В такой женщинеон 

не будет видеть недостатки. Мужчина, воспитываясь матерью, а затем находясь в союзе со своей 

супругой, будет подавать пример отношения к женщине-матери и женщине-жене своим детям.  

В преддверии 8 Марта, Международного женского дня, хотелось бы пожелать всем женщинам 

быть любимыми, желанными, неповторимыми и услышанными, ведь благодаря Вам, мужчины 

совершают подвиги. 

 Găina Ecaterina,  

prof. de Limba rusă 

 

 

Pe scurt,  despre Dragoste 

Cine din voi s-a întrebat vreodată 

De unde Dragostea a apărut? 

Și cum e Dragostea adevărată? 

Și ce-i în ea plăcut? Și ce e de făcut 

Cu o relație ce-a apărut deodată 

Și fără să te mai întrebi și cum, și ce? 

Văzându-l sau văzând-o pe o stradă, 

Dintr-o privire sau un simplu, mulțumesc.  

Da, dragii mei, ea poate multe, poate 

Și una dintre ele este-așa, 

Cum ai văzut-o doar odată 

Și nu mai poți trăi fără de ea. 

Și-ți pare că e cel mai bun și drag din 
lume, 

Și totul este la el ideal  

Și portul, și coafura, și privirea 

Da, dragii mei, așa e special. 

Așa e dragostea ce seamănă iubire 

În sufletele celor îndrăgostiți -  

Și acea comunicare cu privirea, 

Și floarea cea adusă cu sfială, 

Făcându-ți ziua una specială 

În orice zi. 

Iubiți frumos cu sufletul și trupul! 

Primiți și dăruiți, să fie reciproc, 

 Căci dragostea nu e rușine, 

Ci stimă, dăruire cu iubire, 

Și înțelegere în toate și în tot. 

Prof. de Matematică, 

Chilianu Olesea  

 

 

 

 

Te văd 

Te văd în visul pe care l-am scăpat pe 
jos, 

Te văd în mingea care a căzut în coş 

Te văd în frigul ce dansează-n aer, 

Te văd în amintirea mea, 

Te văd în gama fulgilor de nea. 

Simt gerul care mă cuprinde, 

Cu greu de sufletu-mi rănit, 

De lacrima lasată pe hârtie 

Şi ochii umezi licărind. 

Te văd în răsărit de soare, 

Ce scapără amar pe cer, 

Te văd alunecând pe raza 

În care mă topesc mereu, 

Te văd secat în amintiri cazute, 

Pe sticle sparte şi pierdute. 

Vreau să uit complet acel moment 

Când plâng cu greu pe-al meu caiet.  

Soltan Cătălina, elevă în Gr. V-2011 

Моя страна ! 

Страна моя о как же ты прекрасна! 

Такой как ты я не найду уже. 

И сердце тянешь ты обратно, 

Вернуть бы тех кто позабыл тебя. 

Люблю тебя моя страна родная! 

Ты даришь мне прекрасные мечты, 

И яркий сон о жизнь нашей ясной. 

Мы воплощает каждый день но вмиг 

Забыть тебя ну просто невозможно. 

Ты как солнца лучь заришь , 

Светила всех светил ! 

И с годом тебя нам не забыть! 

Prisăcari Alexandra, elevă în Gr. M-1831 


