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Octombrie 2021 

Știați că?... 

1.Dacă în emisfera nordică toamna începe în luna septembrie, în emisfera sudică debutul toamnei este 

marcat în luna martie.  

2. De-a lungul Ecuatorului, adică linia orizontală care se află la distanță egală de polii Pământului, nu 

este niciodată toamnă. 

3. În America de Nord, toamna mai este denumită și „fall” („cădere”), nu doar „autumn”. Această 

denumire a fost inspirată de căderea frunzelor, un fenomen specific toamnei. Englezii folosesc doar 

denumirea de „autumn”, în timp ce americanii o denumesc mai des „fall”. Înainte de a fi folosiți 

acești doi termeni, undeva înainte de secolul XVI, toamna se numea „harvest”, adică „recoltă”. 

4. Luna de debut a toamnei, septembrie, se mai numește și Răpciune în termini populari. Nu se 

cunoaște originea acestui cuvânt, dar etimologii și lingviștii presupun că ar fi vorba despre „răpire”. 

5. Pentru agricultori, luna septembrie este cea mai importantă din acest anotimp, fiind perioada când 

se recoltează roadele pământului. 
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Trăim într-o epocă a vitezei, iar cafeaua a devenit un element indispensabil vieții cotidiene...  

Cafeaua este a doua cea mai vândută marfă – după 

petrol, este al doilea produs comestibil din lume – 

după ulei și a doua băutură – după apă. Cafeaua îți 

agită sângele, fără a te încălzi; creierul primește din 

partea cafelei o demonstrație de simpatie; munca 

devine mai ușoară și mai plăcută.  

1 octombrie serbăm Ziua Internațională a Cafelei, 

fapt care nu a fost trecut cu vederea nici de IP CAIR. 

Cu ocazia acestei sărbători în data de 30 septembrie 

2021, doamna Inna Cernicenco, împreună cu elevii 

grupei E-41 și E-31, au organizat o expoziție de 

servire a cafelei în stil Asiatic și în stil European, au creat un panou informativ în care au fost 

stipulate diversele modalități de pregătire a cafelei, sortimentul bogat de cafea comercializat în 

lume, crâmpeie din istoria de proveniență a cafelei, topul celor 10 țări consumatoare de cafea și 

tradițiile lor, avantajele și dezavantajele consumului de 

cafea, etc. În cadrul acestei activități, la data de 1 

octombrie 2021 a fost organizat și un concurs photo pe 

pagina de instagram a colegiului @colegiul.agro.riscani, 

cu genericul #HAILAOCAFEA.  

Câștigătorul, @v_rai_2002, (Răileanu Vitalina, eleva 

grupei E-41) a fost selectat cu ajutorul resursei https://

wordwall.net și a fost premiat cu un set de cafea. Le 

mulțumim mult tuturor pentru participare, implicare și 

efortul depus, îi mulțumim doamnei Inna pentru aroma 

de cafea adusă în incinta Colegiului Agroindustrial din 

Rîşcani, cât și pentru buna organizare și monitorizare a 

acestei activități! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR2LaAw2vzlRlpfQebw4ZPazi0WKXbvAj0xTjBNjPKBgjEu0hxjRZ7R2aYk&h=AT3tpIiNPFo6ryRbazckK8twwY5_Om3IiW0igCUwyxF8FsoRNwya4XCGVmMUTq_oIqXfTf81-BE_PVBQi4i5hjpswiWN9lQ0AOSCnCvGVGi_Jz75tHvL8gP8FEl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR2LaAw2vzlRlpfQebw4ZPazi0WKXbvAj0xTjBNjPKBgjEu0hxjRZ7R2aYk&h=AT3tpIiNPFo6ryRbazckK8twwY5_Om3IiW0igCUwyxF8FsoRNwya4XCGVmMUTq_oIqXfTf81-BE_PVBQi4i5hjpswiWN9lQ0AOSCnCvGVGi_Jz75tHvL8gP8FEl
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Experiența subiectivă a emoțiilor cuprinde o gamă largă și diversă de sentimente. Călătoria începe 

în ziua în care ne naștem și continuă întreaga viață, iar modul în care gestionăm în mod eficient 

întregul spectru de emoții ne determină sănătatea emoțională. 
 

Sănătatea emoțională este capacitatea 

unei persoane de a-și accepta și gestiona 

sentimentele, în special în situații 

provocatoare sau care implică 

schimbarea. Cineva sănătos din punct de 

vedere emoțional își poate accepta și 

digera emoțiile. Problemele și provocările 

vieții de zi cu zi oferă oportunități de a 

exersa diferite tipuri de răspunsuri, mai 

degrabă decât reacții, care să permită 

consolidarea sănătății emoționale. 

Sănătatea generală include aspecte fizice, 

emoționale, intelectuale, sociale și 

spirituale. Când sunt în echilibru și 

aliniere, ființele umane prosperă, pentru 

că fiecare dintre aceste domenii ale vieții le influențează pe celelalte. 
Viața de zi cu zi oferă o serie continuă de urcușuri și coborâșuri. Un individ sănătos din punct de 

vedere emoțional va putea gestiona aceste fluctuații, fără a fi afectat în mod extrem de 

ele.  Dezechilibrul emoțional predispune la boli fizice. Unele studii au arătat că afecțiuni precum 

bolile cardiovasculare și cele ale sistemului imunitar pot fi legate de suferința emoțională. 
 

Caracteristici ale persoanelor sănătoase din punct de vedere emoțional 
 Conștientizarea de sine  
 Acceptare de sine 
 Grijă față de sine 
 Agilitatea emoțională 
 Abilități de a face față situațiilor stresante 

Gestionarea stresului 
 
Modalități de menținre și îmbunătățire a sănătății emoționale 
1)Întărirea conexiunilor sociale . Studiile au arătat că lipsa conexiunii sociale are mai mult un 

impact asupra bunăstării decât fumatul sau obezitatea. Conexiunea socială creează o buclă de 

feedback pozitiv pentru bunăstare, manifestându-se în impact social, emoțional și psihologic.  
2)Gestionarea stresului . Prin gestionarea eficientă a timpului, exercițiul fizic și acceptarea 

faptului că vor exista lucruri pe care nu le putem controla, ne putem reduce nivelul de stres. 
3)Exersează iertarea. Unii oameni găsesc dificil să se ierte pe ei înșiși și pe alții care le-au făcut 

rău. Cu toate acestea, iertarea poate deschide spațiul în care emoțiile se pot debloca.  
4)Învață din greșeli . Modelele de reacție și răspuns pot fi greu de modificat în timp real. Când te 

confrunți cu un declanșator care creează o reacție de furie sau alt răspuns emoțional neadecvat, învăță 

din ea. Reflectează la ceea ce poți face diferit data viitoare când te vei confrunta cu acest declanșator. 
 
Sănătatea emoțională are beneficii de anvergură, iar vestea bună este că toată lumea poate lucra la 

dezvoltarea ei. Permiterea emoțiilor să se manifeste firesc ne conduce pe acel drum către o viață mai 

bună.  Cu atenție și dedicare, sănătatea emoțională poate deveni o prioritate și ne poate ajuta să ne 

îmbunătățim relațiile pe toate planurile și, cel mai important, să consolidăm relația cu noi înșine.  
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1. În Moldova veţi găsi cea mai mare clădire în formă 

de sticlă (28m), numită Muzeul Băuturilor Tari din satul 

Târnăuca. 
2. În timpul perioadei Uniunii Sovietice, Moldova a 

produs hrană pentru astronauți. Și anume în Moldova, au 

fost dezvoltate tehnologii unice și metode de producție și 

de depozitare a produselor din fructe și pomușoare. 
3. Cel mai mare animal care a trăit vreodată pe teritoriul 

Moldovei se numește Denoterium, o rasă de elefant. 

Puteți vizita muzeul etnografic din Chișinău pentru a 

vedea scheletul Denoterium-ului, care este considerat ca 

fiind al doilea cel mai mare din Europa  
4. Peștera "Emil Racoviță", din Criva, este a treia cea 

mai mare peștera de gips din lume și se află pe locul al 

optulea în clasamentul tuturor subteranelor gigante de pe 

Pământ. 
5. Arcul geodezic Struve situat în satul Rudi, nordul 

Moldovei, este o proprietate înscrisă pe lista 

patrimoniului mondial UNESCO. 
6. "Noroc" este unul dintre cuvintele cele mai versatile 

în limba română - este utilizat în situații absolut diferite, 

fie să presupunem că cineva are noroc sau ghinion, 

pentru a ura cuiva noroc sau pur și simplu pentru a saluta 

pe cineva. 
7. Una dintre cele mai mici țări din Europa de Est, însă 

în ciuda acestui fapt, ea are 2 regiuni autonome: 

Transnistria și Găgăuzia. 
8. Limba găgăuză vorbită în regiunea de sud a 

Moldovei, este inclusă în lista UNESCO a limbilor pe 

cale de dispariție, având doar 180 000 de vorbitori. 
9. Moldova ocupă locul 7 în lume ca mare producător 

de nuci. 
10. Cricova este cel mai mare beci din Europa, în timp 

ce Mileștii Mici deține cea mai mare colecție de vinuri 

din lume - peste 1,5 milioane de sticle de vin. 
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,,Există mări adânci, prăpăstii infinite, 
Pustiuri fără margini și fierbinți, 

Dar nu există locuri mai profunde și iubite” 
Decât a profesorului doi ochi cuminți.  

5 octombrie este data ,în care este 

sărbătorită Ziua Internațională a Profesori-

lor, care a fost înființată de UNESCO în 

1994, pentru a celebra aportul important pe 

care organizațiile profesorilor îl aduc edu-

cației și dezvoltării.  

Ziua Profesorilor subliniază importanța si 

rolul jucat de profesori în întreaga lume , 

dar și responsabilitatea pe care o poartă în 

educarea generațiilor viitoare. Profesorul a 

avut și va avea în continuare un rol esențial 

în formarea elevului, în desăvârșirea per-

sonalității acestuia. 

Elevii grupei TR-11, au pregătit o surpriză 

frumoasă tuturor profesorilor ce activează 

în colegiul nostru. 

.Profesorul îndeplinește o profesiune de o 

importanță deosebită ,cea care asigură for-

marea și pregătirea personalității tinerelor 

generații și pregătirea lor profesională în 

cadrul instituțiilor de învățământ, strâns 

legate de viață, de activitatea socio- profe-

sională, morală si cetățenească.  

"Un bun profesor este asemeni unei 

lumînări. El se mistuie pe sine însuși 

pentru a lumina calea altora "  

 

Vă mulțumim, dragii noștri profesori 

pentru munca enormă, și dedicația pe care 

ne-o oferiți zi de zi! 



 7 

1. În medie, o ființă umană petrece aproximativ 6 

ani din viață visând (ceea ce înseamnă cam două ore 

pe noapte). 

2. La cinci minute după ce ne trezim uităm 

jumătate din ceea ce am visat. Iar  după zece 

minute uităm 90% din ceea ce am visat. Altfel spus: 

visăm de fiecare dată. Doar că, uneori, nu ne amintim 

că am visat. 

3. Nu toată lumea visează în culori: 12%  dintre 

oameni visează doar în alb și negru.  

4. Copiii nu visează despre ei până la vârsta de 3 ani. În același timp, începând de la vârsta de 3 

ani și până la vârsta de 7 – 8 ani, copiii au mai multe coșmaruri decât adulții. 

5. Nevăzătorii visează și ei: dacă o persoană și-a pierdut vederea pe parcursul vieții, va continua să 

viseze la fel ca toți ceilalți oameni; dacă s-a născut fără vedere, nu visează imagini, însă visele sale se 

bazează pe sunete, mirosuri, senzații de atingeri și emoții. 

6. Oamenii care dorm mai puțin de 6 ore pe noapte sau care dorm mai mult de 9 ore, au avut o 

rată a morții cu până la 30% mai mare decât cei care dorm în mod obișnuit 7 – 8 ore. 

7. Atunci când visezi, corpul tău este “paralizat”. Mai exact, după pr imele 90 de minute ale 

somnului, se întră în faza somnului rapid (faza REM – rapid eye movement), când eliberarea anumitor 

neurotransmițători este complet suprimată. Drept rezultat, neuronii motorii nu sunt stimulați, condiție 

cunoscută sub denumirea de relaxare nervoasă. Această relaxare suprimă astfel mișcările necontrolate 

ale corpului în timpul somnului. 

8. Visăm doar oamenii pe care i-am văzut. Chiar  dacă, adesea, visele ne sunt populate cu 

persoane ce ne par necunoscute, acestea sunt de fapt persoane pe care le-am văzut în timpul în diferite 

ocazii în timpul orelor de veghe, dar ale căror chipuri nu ni le mai amintim. 

9. Ideea motorului de căutare Google i-a venit lui Larry Page în timp ce visa. La fel s-a întâmplat 

și cu tabelul periodic al elementelor (care i-a apărut lui Mendeleev în vis), la fel și cu generatorul de 

curent alternativ (visat de Tesla) și cu spirala ADN (visată de James Watson) și cu mașina de cusut 

(visată de Elias Howe). Și cu multe alte invenții. Și aceasta pentru a nu mai spune că atât de cunoscuta 

poveste Doctor Jeckyll și Mr. Hyde a fost mai întâi visată de Robert Louis Stevenson. 

10. Încă nu s-a aflat ce porțiune a creierului 

generează visele, dacă există o singură regiune din 

creier care le generează, dacă sunt implicate mai multe 

regiuni sau care este cu adevărat scopul viselor. 

11. Animalele visează și ele: este un lucru știut de 

orice persoană care are acasă un câine sau o pisică. 

Pentru ceilalți, ne vom mulțumi să spunem că mai 

multe studiile efectuate pe animale diferite, au arătat 

că, în timpul somnului, undele cerebrale sunt 

asemănătoare cu acelea ale oamenilor care visează. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Somn#Motive
http://ro.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Mendeleev
http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde#History
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La data de 15 octombrie 2021 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a organizat în incinta 

IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, Atelierul de lucru: Realizarea planului operațional al 

planului de dezvoltare strategică a instituției pentru anii 2017-2021, cu participarea instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic din subordinea Ministerului.  

Activitatea a demarat cu un cuvânt de 

salut din partea gazdei, directorul 

colegiului, Dl Anatolie Volentir. Șeful 

Serviciului cercetare, învățământ și 

consultanță în agricultură, Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare – 

Dna Rodica Reșitca a menționat despre 

rolul Planului de Dezvoltare Strategică 

Instituțional și importanța identificării, 

în cadrul atelierului de lucru, a 

realizărilor și provocărilor întru 

implementarea planurilor 2017-2021 de 

către instituțiile de învățământ. Pe 

parcursul activității au fost prezentate 

realizările trasate în Planurile de dezvoltare strategică a fiecărei instituții de către reprezentanții 

acestora. Au fost prezente la atelier și colaboratoarele Centrului Metodic pentru Învățămînt, Dna Ina 

Griza (Ina Griza) și Dna Marina Buga. 

 Partea a doua a programului s-a realizat printr-o activitate practică, ce a trezit emoții deosebite 

invitaților, datorită faptului, că toți au avut ocazia să asiste și nu numai, ba chiar să se implice la 

propriu în procesul de plantare a butașilor de levănțică. Acest moment se datorează faptului că 

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani este beneficiar al Proiectului de restructurare al sectorului 

horticol Livada Moldovei.  

La data de 8 octombrie 2021 instituției i-au fost livrate utilajele horticole pentru plantarea culturilor 

etero-oleaginoase, bunuri procurate de către Guvernul 

Republicii Moldova în cadrul Proiectului Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare Livada Moldovei. 

 15 octombrie, poate fi considerată o zi productivă, prin 

prisma realizării schimbului de experiență între 8 

colegii, prin ghidarea și suportul acordat de către 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

instituțiilor din subordine. Ținem să aducem mulțumiri 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru 

organizarea atelierelor de lucru, tuturor invitaților 

prezenți la aceste activități, în speranța unei continuități 

productive în sporirea atractivității și imaginii 

instituțiilor de învățământ profesional tehnic.  

Succesul este rezultatul muncii asidue, a perseverenței, 

a numeroaselor încercări de îmbunătățire a celor 

existente în cheia progresului!  
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Ce este Ziua Internațională pentru Eradicarea 

Sărăciei? 
 
Observarea Zilei Internaționale pentru Eradicarea 

Sărăciei poate fi urmărită până la 17 octombrie 

1987. În acea zi, peste o sută de mii de persoane s-
au adunat la Trocadéro din Paris, unde a fost 

semnată Declarația Universală a Drepturilor 

Omului în 1948, pentru a onora victimele sărăciei 

extreme, ale violenței și ale foametei. Aceștia au 

proclamat că sărăcia este o încălcare a drepturilor 

omului și au afirmat necesitatea de a se uni pentru a 

se asigura că aceste drepturi sunt respectate. Aceste 

convingeri sunt înscrise într-o piatră comemorativă 

dezvelită în această zi. De atunci, oameni din toate 

mediile, credințele și originile sociale s-au adunat 

în fiecare an la 17 octombrie pentru a-și reînnoi angajamentul și a-și arăta solidaritatea cu cei 

săraci. Replici ale pietrei comemorative au fost dezvelite în întreaga lume și servesc drept loc de 

adunare pentru a celebra această zi. Una dintre aceste replici se află în grădina sediului central al 

Organizației Națiunilor Unite și este locul în care are loc comemorarea anuală organizată de 

Secretariatul Națiunilor Unite din New York. 

Scopul Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei: 

Ziua de 17 octombrie reprezintă o ocazie de a 

recunoaște efortul și lupta persoanelor care trăiesc în 

sărăcie, o șansă pentru acestea de a-și face auzite 

preocupările și un moment de recunoaștere a 

faptului că oamenii săraci sunt primii care luptă 

împotriva sărăciei. 

Construirea unui viitor durabil necesită 

intensificarea eforturilor noastre în vederea 

eradicării sărăciei extreme și a discriminării și 

asigurarea faptului că fiecare își poate exercita pe 

deplin drepturile omului. Participarea deplină a 

persoanelor care trăiesc în sărăcie, în special în ceea ce privește deciziile care le afectează viața și 

comunitățile, trebuie să se afle în centrul politicilor și strategiilor de construire a unui viitor durabil. 

În acest fel, putem garanta că planeta și societățile noastre pot satisface nevoile și aspirațiile tuturor 

- nu doar pe cele ale câtorva privilegiați - pentru această generație și pentru generațiile viitoare. 

Prin urmare, este potrivit ca tema - aleasă de Organizația Națiunilor Unite, în urma consultării cu 

persoanele care trăiesc în sărăcie și cu organizațiile societății civile - să recunoască faptul că toți 

oamenii trebuie să se unească pentru a pune capăt sărăciei și discriminării, pentru a construi un 

viitor durabil în care nevoile prezentului să fie satisfăcute fără a compromite capacitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 
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“La data de 26 octombrie 2021 a fost organizată o lecție publică de către Cătălina Răileanu, studentă 

a anului II, ciclul I – licență, a Universității de stat din Moldova, Facultatea de drept, cu subiectul 

„Comportamentul deviant al minorilor și modele de prevenire a acestuia”.  

Lecția de instruire și informare a fost demarată în 

format on-line, pe platforma Google Meet, iar 

activitatea dată a fost destinată Consiliului Elevilor din 

I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani. Membrii 

acestuia s-au întrunit pentru a se familiariza cu faptul că 

există tineri sau minori ce săvârşesc infracţiuni cum ar 

fi: furturi, violuri, vătămări corporale, infracţiuni de 

lovituri cauzatoare de moarte, omor şi tentativă de 

omor.  

În acest context, nu în ultimul rând, s-a adus la 

cunoștință care sunt factorii de risc care sporesc 

probabilitatea apariției la copii a comportamentului 

antisocial, și în final, intrarea în conflict sau în contact 

cu legea. Iar cu caracter de recomandare, oportun și util, 

care generează ambiguităţi, prin faptul că depăşesc 

ritmul de evoluţie al doctrinei juridice, au fost propuse 

spre vizionare câteva video cu privire la delincvența 

juvenilă în școli și privitor la creșterea numărului de 

infracțiuni comise de minori. “  

Text preluat din comunicatul studentei, Răileanu 

Cătălina  
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La data de 28.10.2021 , elevele 

Colegiului Agroindustrial din 

Rîșcani în cadrul proiectului 

Educatorilor de la Egal la Egal au 

fost prezente la conferința organizată 

în cadrul proiectului.  

La această oră s-a discutat asupra 

subiectului „Dorința de a comunica 

cu diferite persoane calificate în 

domeniile de care sunt interesați 

tinerii„. Colegii au discutat despre 

metodele de dezvoltare personale și 

eforturile depuse pentru a atinge 

scopurile propuse.  

Pe parcursul activității, s-au 

planificat alte întâlniri punând în 

discuție și următoare teme precum ar 

fi: sănătatea fizică și psihologia 

dezvoltării.  

Menționăm că, la fel, în cadrul 

întrunirii tinerii și-au expus părerea 

despre metodele utilizate în sistemul 

de învățământ care cu greu mai fac 

față cerințelor tineriilor aflați într-o 

permanentă şi rapidă schimbare.  

Mulțumim organizatorilor și 

participanților pentru o activitate 

captantă și schimb de experiență.  
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În următorul număr, urmăriți fiecare activitate pe parcursul lunii  noiembrie 

Cu drag colectivul redacțional al gazetei ,,Trandafir” 

Purcel Ecaterina, grupa C-41: redactor-șef 

Corespondenți: 

Gherasim Irina, grupa TR-31 

Țîțu Cristina, grupa TR-31 

Șoșu Maria, grupa C-21 

Organizator: Șoșu Aurelia,director -adjunct pe educație 

În cele două decenii, Ziua Națională a Vinului a celebrat tradiţiile vinificaţiei în Moldova, 

dedicarea, pasiunea viticultorului şi a vinificatorului. 
 
Ca şi în anul precedent, ţinând cont de contextul pandemic, Ziua Națională a Vinului s-a 

transferat din Piaţa Marii Adunări la vinării, vinoteci şi în casele moldovenilor, devenind cu 

adevărat o sărbătoare naţională, a tuturor, sărbătorită în toată ţara. 
 
În primul weekend a lui octombrie, vinăriile şi vinotecile din ţară au întâmpinat oaspeţii cu uşile 

deschise, oferind un program special – degustări şi meniu de sărbătoare, excursii, oferte speciale, 

reduceri la gama de produse.  
 
 
Vinăriile care şi-au anunţat programul pentru 2-3 octombrie, respectând normele de siguranță 

sunt:  
 
 Basavin 
 Château Vartely 
 Purcari Wine Bar 
 Castel Mimi  
 Cricova 
 Chateau Cojușna  
 vinăria ATU  
 Vinăria Mileștii Mici 
 Vinăria Tronciu 
 Land of Basarabia 
 Crama Mircești 
 Vinăria Divus  
 Karaga Gani 
 Vinuri de Comrat și 

multe altele.  


