
 

 

 

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. 

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit! 

Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, 

 Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare 

 Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare. 

 

V. Alecsandri 



 

 În baza deciziei Consiliului de conducere al #ANACEC, Instituția Publică „Colegiul de 
Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni” a obținut Certificatul de evaluare ex-
ternă a calității, care con-
firmă acreditarea a 4 pro-
grame de formare profe-
sională, forma de 
învățământ cu frecvență, 
pentru o perioadă de 5 ani: 
 - ”Medicina veterinară” 
 -  ”Merceologie” 
 - ”Planificarea și  
administrarea afacerilor”, 
 - ”Achiziții publice”, 
precum și acreditarea 
provizorie la PFP 72110  
"Siguranța produselor 
agroalimentare". 
De asemenea, s-a lucrat 
mult la dotarea cabinetelor 
cu tehnică modernă de calcul, astfel 
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a beneficiat de echipament 
tehnic: SMART-TV și 2Laptopuri, pentru a-și moderniza și digitaliza procesul educațional.  
 

 

 S-a demonstrat științific că râsul poate ajuta o persoană să piardă din greutate. 

 Aproximativ două treimi dintre oameni își înclină capul spre dreapta când sărută. 

 Americanii consumă aproximativ 18 hectare de pizza pe zi. 

 Aproximativ 90% din populația întregii planete locuiește în emisfera nordică. 

 Un cal adult poate consuma într-un an o cantitate de hrană ce depășește de 7 ori propria sa 

greutate. 

 Dacă vorbiți la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din urechea voastră va 

crește de cel puțin 700 de ori.  

 O persoană are în medie 1.460 de vise în fiecare an.  

 Cel mai întâlnit nume bărbătesc de pe planetă este Mohammed. 

 Durerea are și ea o unitate de măsură. Această se numește „dol”, iar instrumentul menit să 

măsoare durerea se numește dolorimetru.  

 Un sfert dintre oasele unui organism uman se află numai în picioare.  

 Unghiile de la degetele mâinilor unui om cresc de patru ori mai repede decât cele de la  

        picioare. 

 Bufniţele sunt singurele păsari care pot distinge culoarea albastră. 

 

ECHIPA REDACȚIONALĂ: 

 Redactor—șef:   

       Rotaru Maia - șeful secției Educație 

       Corectură:   

       Grincevschi Marianna - prof. de limba română 

       Redactori: 

        Prisăcari Ludmila - șeful secției Instruire practică 

        Prisăcari Ecaterina - prof. de discipline economice 

        Morari Marcela - prof. de limba română 

       Gaina Ecaterina - prof. de limba rusă 

 

Echipa redacțională vă dorește lectură plăcută și sărbători frumoase alături de cei dragi! 



 

 ”Experiența este sursa cunoașterii” M. Preda 

Doamna Grigorciuc este o persoană deosebită. S-a născut în 

satul Speia, raionul Tiraspol, îtr-o familie de țărani. A cunoscut 

amarul gust  al deportărilor, soarta copilului orfan , pierzând 

părinții la o vârstă fragedă, dar dorința de viață, încrederea în 

forțele propii și efortul depus au ajutat-o să ajungă pe culmile 

succesului. Sperăm ca acest interviu să vă placă și să învățați din 

el multe lucruri frumoase. 
 - Doamna Valentina, ce stagiu didactic aveți? 

Activez în calitate de profesor din anul 1974, degrabă voi 

împlini jumătate de secol de stagiu didactic, dintre care 41 de ani 

activez în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară 

din Brătușeni.  
 - Ce puteți spune după o jumătate de veac de experiență? 

Această perioadă a fost una fructuoasă și sunt fericită că am contribuit la pregătirea a mai 

bine de 12.000 de specialiști în domeniul agrar, atât de necesari țării. 

 
 - Pe lângă faptul că educați tânăra generație, mai sunteți și un antreprenor de success. 

Care e secretul succesului Dvs? 

Secretul meu constă în aceea că permanent m-am bazat numai pe muncă și dorința de a fi un 

bun exemplu pentru tânara generație în domeniul antreprenoriatului. De mai bine de 20 de ani 

desfășor cu soțul activitatea antreprenorială în sectorul agrar, pentru satisfacerea nevoilor oa-

menilor cu producție ecologică. 

 

 - Cu ce realizarea Dvs vă mândriți cel mai mult? 

Consider că cea mai mare realizare a mea este Familia mea frumoasă: am doi copii cu care 

mă mândresc mult și cinci nepoțele pe care le ador. 

 

 - Ce sfat le-ați da tinerilor de astăzi? 

I-aș sfătui pe tinerii de azi să fie dornici de a activa, de a studia și de a munci, căci cine 

muncește are. De asemenea, i-aș îndemna să-și desfășoarea activitatea aici în țară, căci țara 

are mare nevoie de oameni competenți. Un alt sfat ar fi să-și deschidă propriile  

afaceri,  să cuteze și să reușească să-și realizeze visurile. 

 

 - Ce contează cu adevărat în viață? 

”Cred că fiecare dintre noi are o misiune în viață și că nu putem trăi cu adevărat o viață 

împlinită până când nu descoperim această misiune și ne dedicăm viața împlinirii ei”, spunea 

Blake Mycoskie.  

Consider că cea mai importantă misiune în viață este să rămâi OM în orice situație. Vă doresc 

tuturor multă săsnatate, perseverență și rezultate pe măsura așteptărilor. 

Redactor: Maia Rotaru 

 

         Mama, cel dintâi cuvânt 

 

Mama, cel dintâi cuvânt și din urmă gând, 

Care durerea-mi alină legământ 

Cu brațul tău cald și glasul blând, 

Să nu mai știu de suferință pe pământ. 

 

Precum cerul înnoptat e plin de stele 

Dragostea mea niciodată nu piere, 

Aș da și cele mai scumpe perle  

Doar mâinile tale să le simt peste ale mele. 

 

Cum nu e soare fără lună și lună fără soare 

Fără tine viața nu-i viață și e o-nchisoare, 

Unde nu mai pătrunde a zilei lumină, 

Iar harpa Canolei-n colț suspină. 

 

Ești lumina din întuneric și  

umbrela de sub ploaie. 

Ești zăpada-n plină iarnă și  

umbra din văpaie. 

 

Și lângă sobă stând, la piept mă strângi 

În ale tale brațe calde și șoptind-mi zici: 

- Draga mea, să nu mai plângi 

Că toate-n lume-s trecătoare și chezici. 

 

Dar singură verși lacrimi pe la hornuri 

Să nu te aud, sub lună-n tăcere. 

Aș vrea să-ți stau alături, lacrimile  

să șterg, să-ți dau putere. 

 

Cum atunci, să te țin de gingașele palme, 

Când răbdătoare a merge mă învățai 

Să ating acum orice culme... 

Dar-n lume doar tu-mi trebuiai. 

Mama, cel dintâi cuvânt 
  

Cracan Crina, Gr. V-1931                                                            

                                                                                           

 

Плоды любви  

 

Плоды любви ,о как же вы прекрасны ! 

Растут они так быстро на глазах . 

И счастья дарят не напрасно  , 

И тянут в дальные края . 

 

Любовь разбудят очень рано , 

Как сад весной цветёт в цветах.  

Огонь говори и пламя так прекрасно  

Так и любовь творения велика. 

 

Она даёт нам сладкий воздух  

И ярче краска заблестит . 

Весна проснёшься в сердце нашем  

И на века начнёт цвести. 

      

Автор-Присакарь Александра 

 
Viața de student 

Eh, sunt studentă și îmi pare rău 

Ca nu ești tu acum în locul meu, 

Să guști povara dragoste-i dintîi 

Și înca eminent să îmi rămâi. 

Să nu dormi nopțile gândindu-te la mine  

Să-ți pară sau că nu sunt lânga tine  
Să încerci să faci probleme la chimie, 

Atunci când ai dori un bal să fie. 

Să-ți pară fiecare domnișoară 

Că e cu mine asemănătoare.  

Și când cu un prieten să vorbești  

Mereu numele meu să-ți amintești.  

Închipuie-ți c-așa o duc și eu  

Să învăț și crede-mă, îmi vine   greu: 

Cu două lucruri să mă ispravesc odată- 

Sa fiu studentă bravo și cuminte fată! 

 
Tcaci Gabriela, M-2111 



 

  Un Consiliu al elevilor (CE) este un organ de autoconducere și reprezentativ al elevilor. 

Acesta este implicat în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc pe elevi și își 

desfășoară activitatea în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice și părinții.  O 

societate democratică cu un sistem de învățământ efectiv nu poate exista fără ca elevii să 

participe la luarea deciziilor care țin de propria lor educație.   

Pe data de 14.09.2021 a avut loc prima ședință a Consiliului Elevilor în cadrul căreia a fost 

aprobat planul anual de activitate, a fost aleasă conducerea Consiliului prin vot deschis și a 

fost ales candidatul pentru Consiliul Național al Elevilor, eleva  

gr. P-1931, Fratescu Cristina. 

 

Sărbătorile de iarnă – perioada plină de cadouri, atmosfera sărbătorilor de iarnă ne aduce 

bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia aşteptării împodobirii 

bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

Aceleași sărbători pentru altcineva pot fi o perioadă grea, inclusiv pentru copiii din  familii 

vulnerabile, copii orfani, bătrâni singuratici. Este extrem de important să-i susținem pe cei 

care au nevoie de noi în pragul sărbătorilor, de aceea în Colegiu s-a desfășurat actul de 

caritate ”Donează pentru un Crăciun mai bun!”, dedicat elevilor Colegiului care au nevoie de 

ajutor. 

 



 

În cadrul Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane au fost planificate și realizate 

online următoarele activități:  

•18.10.2021 - Ședința cu diriginții: ”Informăm, deci protejăm” – cele mai eficiente metode de 

informare și sensibilizare a adolescenților privind TFU; 

•19.10.2021 – Expoziție online de postere digitale: ”STOP! Nu suntem de vânzare!” 

•20.10.2021 - Ședința Consiliului elevilor cu prezența psihologului Colegiului, tematica 

ședinței: ”Traficul de ființe umane – de la mit la realitate” 

•21.10.2021 – Oră de dirigenție demonstrativă cu tema: ”Traficul de persoane – sclavia zilelor 

noastre”, diriginte Cipileaga Anastasia; 

•22.10.2021 – Ore de diriginție cu tema:”Spunem ”NU!” traficului de ființe umane – suntem 

OAMENI, nu obiecte!” 

 

Pe parcursul lunii septembrie 2021, elevii din Colegiu au participat la Spartachiada școlară la 

minifotbal. 

Spartachiada s-a petrecut în aer liber, pe terenul recent renovat. Elevii au fost fericiți și s-au 

bucurat din plin de zilele frumoase de toamnă și de meciurile captivante. 

Colegiul promovează modul de viață sănătos, de aceea, după ore elevii au posibilitatea de a se 

ocupa în secții sportive precum: dame, șah, tenis de masă, basket, volei,  dar preferatul cerc 

sportiv al elevilor rămâne minifotbalul. 



 

 

Учитесь, пока другие спят, 

Работайте, пока другие отдыхают, 

Мечтайте, пока другие плачутся 

И Вы достигнете успеха! 

История успеха учеб-

ного заведения фор-

мируется из успеш-

ности его выпускни-

ков. За 48 – летнюю 

историю Колледжа 

Брэтушень, из наше-

го учебного заведе-

ния вышло много вы-

пускников, которые стали успешными людь-

ми. Своим трудом и знаниями они вносят 

лепту в развитие нашей страны. 

Одной из старейших специальностей колле-

джа является «Ветеринарная медицина», и в 

этой статье, я хочу рассказать о нашем вы-

пускнике, который достиг успеха в этой 

профессии. 

Мандрик Андрей выпускник 1994 года. 

Успешно окончив учебу в нашем учебном 

заведении, продолжил обучение в Кишинев-

ском Агроуниверситете. Большой любитель 

животных, всегда мечтал о том, чтобы от-

крыть свою ветеринарную клинику. Его 

мечта сбылась. Имея в лице своей супруги 

Мандрик Марины надежного друга и едино-

мышленника, 

они открыли 

свое предприя-

тие ветеринар-

ную клинику 

«Lumea 

animalelor 

domestice». 

Это была пер-

вая ветеринар-

ная клиника в г. Бэлць. Клиника оснащена 

современным оборудованием, диагностиче-

ской лабораторией и аптекой, но главным 

достижением клиники являются специали-

сты, которые трудятся в этой клинике. Вре-

мя скоротечно и наш выпускник стал седо-

власым солидным человеком с прекрасной 

репутацией и большими возможностями. В 

настоящий 

 момент рядом с ним трудятся его супруга и 

две дочери. Одна из дочерей, Мандрик Ксе-

ния, также как и отец когда-то, окончила в 

2018 году наш колледж. Мандрик Виктория 

обучается в Тираспольском Агроуниверси-

тете по специальности «Ветеринария». Об-

разовалась ветеринарная династия семьи 

Мандрик. 

В настоящий момент клиника «Lumea 

animalelor domestice» является постоянным 

и надежным социальным партнером нашего 

учебного заведения. Ежегодно наши учащи-

еся на базе клиники выполняют программу 

практики предшествующей выпускным эк-

заменам. Многие наши выпускники полу-

чили свой первый профессиональный опыт 

именно в этой клинике. Современное обо-

рудование и опыт нашего выпускника по-

могают учащимся закрепить знания, полу-

ченные в колледже, а также приобщиться к 

тонкостям ветеринарного мастерства.  

Андрей Мандрик щедро делится своими 

знаниями и своим опытом. По обоюдной 

согласованности сторон, проводит в Колле-

дже мастер – классы. Как говорит сам Ан-

дрей Александрович, время учебы в Колле-

дже оставило в его душе теплые воспоми-

нания. Лучшие друзья, мудрые учителя, 

прекрасная 

юность, 

грандиоз-

ные мечты – 

все это свя-

зано с уче-

бой в Колле-

дже Брэту-

шень, поэто-

му Андрей 

Александро-

вич всегда 

готов прийти в Колледж с интересными 

идеями и новым опытом. 

Мы гордимся нашим выпускником и жела-

ем ему дальнейшего процветания. 

 

 

 

Автор статьи: Присакарь Людмила, зав. 

секции практического обучения 



 
 

Miercuri, 10.11.2021, profesorii colegiului Lupacescu M., Lupacescu Gh., Stici R., au 
organizat un atelier de lucru al cadrelor de specialitate cu tematica ”Profesiile agriculturii 
viitorului”, având următoarele sarcini: 

- Informarea și prezentarea materialului didactic din cadrul atelierului de lucru ”Profesiile 
agriculturii viitorului”, organizat de CMI a MAIA din 08.10.2021; 

- Utilizarea Calificatorului Ocupațiilor al RM pentru inițierea programelor de formare 
profesională; 

- Înaintarea și includerea în oferta educațională a specialităților noi conform cerințelor 
actuale ale pieței muncii; 

- Ajustarea conținuturilor curriculare pentru noile specialități. 

Cum să alegem corect ceaiul? 

Ceaiul este o băutură obținută prin infuzarea frunzelor 

uscate ale plantei Camellia sinensis. 

Cel mai folositor este ceaiul produs din muguri şi 

frunzele din partea superioară a tufei de ceai. Ceaiul 

verde conține de tri ori mai multe substanțe folositoare 

decât cel negru. Cînd alegeți ceaiul în magazin, atrageți atenţie la dimensiunile şi aspectul 

frunzei de ceai. Lungimea frunzei de ceai de soiuri de înaltă calitate nu trebuie să depăşească 1,5 

cm. Dar nu trebuie să fie mai mică de 0,5 centimetri, deoarece atunci, cel mai probabil, sunt 

frunze rupte de ceai vechi, de calitate inferioară. Ceaiul de frunze tinere poate fi ușor deosebit: 

sunt mai puternic răsucite. Mugurii de ceai au dungi aurii sau argintii. Cu cât mai mulți muguri 

conține ceaiul cu atât este mai înaltă calitatea lui.  

Despre ambalajul de ceai  

Un ceai bun, de regulă, este bine ambalat. Ambalajul ideal pentru frunzele de ceai este folia, 

deoarece protejează ceaiul de umeditate, aer şi de razele solare, care acţionează distructiv asupra 

calităţii şi aromei ceaiului. Dar ambalajul nu poate garanta calitatea înaltă. Adesea se întâmplă 

că în cutii frumoase este ambalat ceai de calitate inferioară, iar costul adesea  este determinat de 

prețul cutiei. 

Tipurile de ceai si diferențele lor 

Cu toate că varietatea de tipuri de ceaiuri este foarte mare, toate provin din aceeasi plantă – 

“camellia sinesis“. Diferențele sunt date în 

special de procesul de fermentare prin care trec 

frunzele.  

Topurile de ceai: 

Negru – fermentat în totalitate; 

Olong – fermentat parțial; 

Verde – nefermentat; 

Alb – nefermentat, dar frunzele sunt culese mai 

devreme de la planta tânără, făcându-le diferite 

de ceaiul verde; 

Pu erh – vestejit și parțial sau complet oxidat. 

Citește mai mult: https://noi.md/md/diverse/cum-sa-alegem-corect-ceaiul 



 
 

Toleranţa înseamnă respectul şi aprecierea diversităţii culturale şi a formelor ei de expresie, a 

opiniei contrare, a deciziilor altor oameni, grupuri, popoare sau religii. De Ziua Internațională a 

Toleranței, șeful secției Educație, Doamna Rotaru Maia a promovat, la nivel de Catedră a 

Diriginților, masa rotundă cu tematica: ”Toleranța vine din inteligență”, în cadrul căreia au fost 

discutate definiția, tipurile de toleranță, importanța toleranței și consecințele intoleranței.“ 

Prieteniile sunt, cu adevărat, o parte importantă a vieții noastre. Ne pot deruta, ne pot provoca și, 

uneori, ne pot face să ne întrebăm ce înseamnă relațiile cu adevărat. Un loc aparte îl are prietenia 

între popoare, despre care au discutat locuitorii căminului nr.2 împreună cu pedagogul social, 

Doamna Anastasia Tamazlîcaru, în cadru activității extracurriculare cu tematica ”Дружба наро-

дов”. 

 



 

„Cartea este o avere spirituală a omului.” 

                                                                                
(proverb latin) 

Pe parcursul întregii vieți cartea ne vine în aju-

tor. 

De mici cartea ne ajută să cunoaștem și să 

înțelegem lumea înconjurătoare și pe noi 

înșine. De cele mai multe ori, în timpul lecturii, 

cartea ne ajută la alegerea profesii. În carte ne 

sunt descrise momentele eroice a străbunilor 

noștri, lecțiile de istorie, ne ajută să cunoaștem 

trecutul. Ea este unica mașină a timpului creată 

de om. Neînsuflețită, trăiește mută, dar 

vorbește despre țări diferite, despre diferite 

timpuri. Fiecare carte își are viața sa. Sunt cărți 

de o zi, dar sunt și cărți care se transmit din 

generație în generație, cum ar fi  cărțile lui 

Eminescu, Sadoveanu, Pușkin, Tolstoi. 

Marele filosof Didro spune: „Oamenii înce-

tează să gândească, când încetează să mai 

citească.” 

Scriitorul, redactorul, pictorul, bibliotecarul, 

vânzătorul de cărți, profesorul, studentul – toți 

ne adresăm ei: Cărții. 

Ea este izvorul cunoștințelor, culturii, edu-

cației, toate vârstele omenirii s-au acumulat în 

carte. 

Cartea conține nu numai trecutul dar și doctrina 

prezentului. Cartea a avut și are o mare 

însemnătate în viața societății. Cu ajutorul și 

prin intermediu cărții oamenii au aflat trecutul 

îndepărtat, faptele eroice în numele vieții. 

În procesul instructiv – educațional în Colegiul, 

Biblioteca are un rol semnificativ. 

Stabilind rolul și locul bibliotecii în cadrul in-

stituției de învățământ, biblioteca îndeplinește 

o serie de funcții – este atragerea spre lectură, 

menținerea prestigiului înalt al cărții și a lec-

turii. Ca să fii modern – trebuie să citești cât 

mai mult. 

Pe parcursul anului de studii au fost organizate 

diferite activități: 

1. Expoziții de carte: 

„Limba noastră” – sărbătoarea Națională „Trei 

culori, și o singură vorbire”. 

2. Ziua cunoștințelor: excursie în bibliotecă. 

    Expoziție de carte: „Cântăreți ai idealurilor 

luminoase”. 

3. Ziua Merceologului – expoziție de carte. 

4. Ziua Mondială de combatere și profilaxie a 

Covid – 19- expoziție de carte, convorbire cu 

Medicul, broșuri. 

5. Repartizarea cărților (arenda). Lunar, bibli-

oteca organizează expoziții „Achiziții noi” la 

care expun cărți noi editate. 

În sala de lectură este instalată televizor, com-

puter cu acces la Internet. Elevii pot utiliza și 

selecta informații în diverse domenii. 

"Frumusețea naturii este egalată numai de frumusețea sufletului." (Victor Hugo) 

La îndemnul Președintelui Republicii Moldova, Doamnei Maia Sandu, pe data de 13.11.2021, 

membrii administrației împreună cu elevii Colegiu au participat la Campania națională de 

înverzire a plaiului. Am susținut cu drag această Campanie și am făcut un pas spre șansa de a 

trăi întro țară curată, verde și dezvoltată. 



 

 

Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei (turbării) se marchează anual pe 28 septembrie, 

ca urmare a deciziei Alianței Mondiale pentru Controlul Rabiei. 

        În acest context, annual, profesorii din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni, Catedra de discipline ZooVeterinare  organizează un șir de acțiuni, 

scopul cărora este de a sensibiliza populaţia despre riscul de îmbolnăvire şi de a informa 

asupra modului de prevenire şi a modalităţilor prin care cetăţenii şi instituţiile pot contribui  la 

eliminarea principalelor surse de rabie la nivel național dar și mondial. 

 Se recomandă populației să respecte anumite reguli pentru prevenirea cazurilor de rabie: 

Animalele de companie trebuie vaccinate antirabic; 

Animalele domestice nu trebuie lăsate să hoinărească şi trebuie supravegheate atunci când 

sunt libere; 

Castrarea sau sterilizarea animalelor de companie le poate scădea tendința de a hoinări; 

Să nu lase expuse în exterior resturi menajere, deoarece acestea pot atrage animale 

sălbatice sau fără stăpân. 

Copiii să fie învățați să nu atingă NICIODATĂ animale necunoscute, chiar dacă acestea 

par prietenoase. 

În cadrul Campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen” pe data de 

01.12.2021 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a avut loc 

lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе. Organizația pentru Alimentație și 

Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) mizează pe abilitarea femeilor din mediul rural, pentru 

impulsionarea agriculturii. Violența împotriva femeilor, însă, este o mare piedică pentru 

atingerea acestui scop. La nivel global, în sectorul agriculturii și în zonele rurale, unde operează 

FAO, violența bazată pe gen este omniprezentă. Realizarea egalității de gen în agricultură este 

esențială pentru eradicarea foametei, a malnutriției și a sărăciei, iar aceasta poate fi atinsă numai 

odată cu eliminarea violenței împotriva femeilor. În acest context, FAO Moldova și Gender-

Centru, partener în implementarea proiectului Asistența tehnică pentru îmbunătățirea politicilor 

și intervențiilor sensibile la gen și incluzive din punct de vedere social a prezentat informația și 

a donat cărți pentru biblioteca Colegiului. 


