
 

Elevii noștri sunt cei mai activi - reușesc să participe atât la 
activități sportive, cât și la concursuri intelectuale și de creație, 
iar diplomele și cupele pe care le-au primit azi, demonstrează 
încă o dată acest lucru.  Diplome au primit și profesorii care au 
pregătit elevii de concursuri.  

Felicitări, dragii noștri și cât mai multe concursuri câștigate, 
sunteți mândria noastră! 

 

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. 

Dacă îți dorești succes în viață, fă perseverența cel mai bun 
prieten al tău, fă experiență consilierul tău înțelept, fă pre-
cauția fratele tău cel mare și fă speranță geniul tău păzitor. –            

Joseph Addison  



 

 Pe 28 septembrie, de Ziua Mondială de luptă împotriva rabiei, Clinica 
veterinară din incinta Colegiului de Medicină Veterinară și Economie 
Agrară din Brătușeni a organizat vaccinarea gratuită a câinilor din satele 
apropiate. 
Au fost vaccinați 538 câini în s. Brătușeni și 300 câini în s.Șofrîncani. 
Vaccinarea a fost efectuată de către profesorii: Prisacari Ludmila și Lu-
pacescu Ghenadie, și grupele absolvente V1941 și V-1942. 

 Curiozități despre animale  

 O caracatiță are trei inimi. 

  Șerpii sunt surzi.  

 Bufnița își poate răsuci capul la 360 de grade.  

 Ochiul unui struț este mai mare decât creierul său. 

 Rechinii nu au oase în corp, deoarece scheletul lor este format din car-

tilaj.  

 Cangurul este singurul mamifer care nu poate să meargă cu spatele. O 

vacă poate să urce scările, dar nu poate să le coboare.  

 Fluturii au papilele gustative în picioare.  

 Știai că veverițele se sărută pentru a se recunoaște? 

Țestoasa de Galapagos, cunoscută și sub denumirea de broasca țes- 

    toasă gigant din Galapagos, poate avea o greutate de 250 de kilograme,     

similiar ursului brun. 

 

ECHIPA REDACȚIONALĂ: 

 Redactor—șef:   

       Rotaru Maia - șeful secției Educație 

        

 

 

Corectură:   

       Grincevschi Marianna - prof. de limba română    

      Echipa redacțională vă dorește lectură plăcută! 

 



 

 Daniela Nagherneac este o absolventă 
a Colegiului cu care ne mândrim. Ges-
tionează cu succes o afacere în satul 
de baștină, iar studiile la Colegiu au 
ajutat-o mult, după cum spune însăși 
Daniela. Dacă vă vedeți antreprenori 
de succes, vă așteptăm cu drag să vă 
faceți studiile la CMVEA din 

Care este garanția unei afaceri de 

succes? Pentru fiecare ea este 

diferită, dar fără studii de calitate și 

cunoștințe în domeniu nu poți reuși. 

CMVEA din Brătușeni este un start 

pentru mulți tineri care după 

absolvire și-au deschis propria 

afacere, implementând cunoștințele 

obținute pe parcursul anilor de studii 

la Colegiu și studiind piața 

serviciilor din Republica Moldova. 

Istoriile lor de succes sunt și istoriile 

noastre de succes.  

Deci, una dintre istoriile de succes 

este cea a Familei Marciuc - Vadim 

și Diana. 

 

 



 

  Tradițional, în luna noiembrie, în Colegiu se desfășoară Balul 

Bobocilor. Astfel, pe data de 3 noiembrie, elevii anului I au demonstrat 

cât de talentați și creativi sunt. A fost o activitate spectaculoasă, plină de 

momente incendiare, muzică bună, glume şi clipe emoționante, la care a 

dominat buna dispoziție şi spiritul adolescentin. 

 

 17-23 Octombrie—Săptămâna de luptă  
împotriva traficului de ființe umane 

Pe parcursul acestei 
Săptămâni, au fost 
promovate 
următoarele activi-
tăți: 
•17.10.2022 - Ședința 
Consiliului elevilor: 
”Informăm, deci 
protejăm” – cele mai 
eficiente metode de informare și sensibilizare a adolescenților privind 
TFU; 
•18.10.2022 – seminar informativ cu reprezentanții MAI ”Traficul de per-
soane – sclavia zilelor noastre”. 
•19.10.2022: Expoziție de postere digitale: ”STOP! Nu suntem de 
vânzare!” 
•22.10.2021 – Ore de diriginție cu tema:”Spunem ”NU!” traficului de fi-
ințe umane – suntem OAMENI, nu obiecte!” 
 



 

În premieră, la inițiativa Consiliului elevilor Colegiului, a fost promovat 

concursul "Regina Toamnei". Opt participante din diferiți ani de studii au 

cucerit spectatorii prin vestimentație, talent și ingeniozitate.  

Felicităm participantele și le dorim inspirație și multe realizări frumoase și 

în continuare! 

 

Elevii au uitat pentru câteva ore de chimie, anatomie și halate albe, și au dat tot ce-i mai bun în 

concursul sportiv ,,Fii sănătos, puternic, curajos”. Au concurat echipele specialităților: Medicină 

veterinară, Merceologie, Achiziții publice, Planificarea și administrarea afacerilor, Siguranța 

produselor agroalimentare. 

Tinerii au îmbinat sportul cu voia bună și au simțit cât de importantă este munca în echipă. 

Concursul a inclus mai multe probe sportive, care au drept scop comunicarea eficientă între 

membrii echipei, luarea deciziilor corecte, dezvoltarea unui spirit competițional sănătos pentru 

viitorii specialiști. 



 

PrimVetFarm s-a deschis!!! 

Ziua de 30.06.2022 a fost una semnificativă - 

în cadrul Colegiului s-a deschis clinica și far-

macia veterinară PrimVetFarm, cu suportul 

proiectului CREATIVO și contribuția Cole-

giului. 

După inițierea clinicii veterinare 

„PrimVetFarm” din incinta IP Colegiul de 

Medicină Veterinară și Economie Agrară din 

Brătușeni, elevii împreună cu profesorii de la 

catedra de discipline zooveterinare Lupacescu 

Gh., Prisacari L., Juganari I., aplică în practică 

cunoștințele acumulate în cadrul unităților de 

curs fundamentale și de specialitate.  

 

Cazurile sunt diverse: de la consultație, ex-

aminare, cercetare de laborator, tratament până 

la intervenții chirurgicale. 

Aceasta dă posibilitatea elevilor să aprofundeze 

competențele profesionale necesare angajării în 

câmpul muncii la cele mai prestigioase clinici 

vetrinare din Moldova și de peste hotare. 

Totodată profesorii își sporesc aptitudinile 

profesionale și generează venituri în Colegiu. 

Activitatea clinicii este foarte importantă, atât 

pentru Colegiu, cât și pentru întreaga comuni-

tate a raionului Edineț. 

 

Cazurile sunt diverse: de la 

consultație, examinare, 

cercetare de laborator, 

tratament până la intervenții 

chirurgicale. 

Aceasta dă posibilitatea 

elevilor să aprofundeze 

competențele profesionale 

necesare angajării în 

câmpul muncii la cele mai 

prestigioase clinici 

vetrinare din Moldova și de 

peste hotare. 

Totodată profesorii își sporesc aptitudinile profesionale și generează venituri în Colegiu. 



 
 

Astăzi, șefa Youth Klinic Salve Edineț, Doamna Ecaterina Sorocan, a avut o 
întâlnire cu elevii anului I și II ai Colegiului, în cadrul căreia au discutat despre 
violența sexuală, o temă actuală și dureroasă pentru societatea noastră. Elevilor li s-
a explicat noțiunea de ”violență sexuală”, modalități de prevenire a situațiilor date 
și unde se pot adresa dacă au fost victime ale violenței sexuale sau cunosc persoane 
care au nevoie de astfel de ajutor. 

 

Un cașcaval de bună calitate 
este scump, are toate 
ingredientele trecute în mod 
corect pe etichetă și totodată 
are toate beneficiile 
nutriționale menționate pe 
ambalaj. Cașcavalul feliat și 
ambalat în vid nu este 
neapărat un produs de calitate, 
de aceea ar fi mai bine să îl 
eviți. 
 
Cașcavalul bun are o coajă 
groasă și uniformă, care îi 
protejează culoarea și aroma, 
dar mai ales gustul autentic de 
lapte. El se fabrică din lapte 

gras, de bună calitate, cu un procent ridicat de proteine și grăsimi și necesită un proces de 
maturare de minimum 3 săptămâni. Aroma lui este un indiciu al calității 
Cașcavalul bun are o aromă inconfundabilă și foarte fină de lapte și iaurt proaspăt. Poate avea un 
iz de oaie, dacă predomină laptele oaie, dar multe sortimente de cașcaval bune sunt făcute și din 
lapte de vacă. 
Dar cașcavalul cu un miros prea puternic de lapte poate fi contrafăcut și trebuie să ridice semne 
de întrebare. Este bine să îl eviți pentru că are arome artificiale. 
Beneficii și Proprietăți medicinale: 
Cașcavalul este bine cunoscut ca fiind esențial pentru sănătatea oaselor și a dinților, pentru 
coagularea sângelui, pentru vindecarea rănilor și pentru menținerea unei tensiuni arteriale 
normale.  
Iată câteva dintre cele mai remarcabile beneficii pentru sănătate ale cașcavalului: 
Sănătatea oaselor. Datorită conținutului de calciu, proteine, magneziu, zinc și vitaminele A, D și 
K, brânza poate contribui la dezvoltarea sănătoasă a oaselor la copii și adulți tineri și la 
prevenirea osteoporozei. 
Sănătatea dentară. Cașcavalul poate îmbunătăți sănătatea dentară. Calciul joacă un rol important 
în formarea dinților, iar brânza este o sursă bună de calciu. În plus, cel puțin un studiu a arătat 
faptul că consumul poate crește nivelul pH-ului din placa dentară, oferind protecție împotriva 
cariilor dentare. 
Tensiunea arterială. Statisticile arată că persoanele care mănâncă mai multă brânză au o tensiune 
arterială mai mică, în ciuda faptului că unele brânzeturi sunt bogate în grăsimi și sodiu. 
Sursă de probiotice. Probioticele sunt bacterii care sunt foarte asemănătoare sau identice cu 
coloniile de bacterii bune deja existente în intestinul nostru. Ele se găsesc în multe produse 
lactate și în murături. Brânzeturile sunt importante în menținerea sănătății și construirea unui 
microbiom mai bun.   
https://lasa-masafiu.eu/sanatos/cascavalul/ 
 

https://lasa-masafiu.eu/sanatos/cascavalul/


 
 

Tradiţional în 

luna noiembrie, 

la final de an 

agricol, 

producătorii 

agricoli 

marchează Ziua 

Agricultorului. 

Indiferent dacă a 

fost un an agricol 

bun, mai puţin 

productiv, de la mecanizatori până la administraţia Colegiului, toți au muncit din greu la 

creşterea pâinii şi la asigurarea securităţii alimentare a ţării. 

Cu această ocazie, Directorul Colegiului, Domnul Dolișcinschi Sergiu, a făcut o surpriză 

Colectivului, invitându-l pe Maestru în Arte, Domnul Gheoghe Țopa. 

Omagiind munca şi profesionalismul agricultorilor, dorim tuturor sănătate, realizări, optimism 

şi belşug în activitatea pe care o desfăşuraţi cu devotament, astfel încât, munca dumneavoastră 

neobosită să vă fie răsplătită pe deplin, aducându-vă în final de satisfacţie şi bunăstare! 

Voluntariatul este o tradiție frumoasă în Colegiu, iar așa cum timpul ne permite, 

perioada 24-28 octombrie a fost declarată Săptămâna voluntariatului ecologic. 

Elevii desfășoară activități de ecologizare atât a teritoriului Colegiului, cât și a 

spațiilor din imediata apropiere a acestuia.Voluntariatul a devenit un fenomen 

naţional, care activează şi motivează tinerii să se implice în lupta pentru diferite 

cauze care au acelaşi scop: o lume mai bună.   


